
 

 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

 
 

วทิยานิพนธ ์

ของ 

ทวชิ ผวิผ่อง 
 

 

 

 

 

 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตร 

ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 

สงิหาคม 2565 

ลขิสทิธิ์เป็นของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

 

 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภบิาลที่ส่งผลต่อประสทิธผิล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 
 

วทิยานิพนธ ์

ของ 

ทวชิ ผวิผ่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตร 

ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 

สงิหาคม 2565 

ลขิสทิธิ์เป็นของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



 

 

 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND GOOD GOVERNANCE AFFECTING 

THE EFFECTIVENESS OF WAN YAI LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS, 

MUKDAHAN PROVINCE 

 

 

 

 

 

 

 
 

BY 

TAWITCH PIWPONG 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 

The Master of Public Administration Degree in Public Administration 

at Sakon Nakhon Rajabhat University 

August 2022 

All Rights Reserved by Sakon Nakhon Rajabhat University 





 I 

ประกาศคุณูปการ 

 วทิยานพินธฉบบันี้สําเรจ็ลุลวงไดอยางดีดวยความกรุณาและความชวยเหลอื 

เปนอยางดีจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตชิยั อุดมกจิมงคล ประธานกรรมการที่ปรกึษา

วทิยานพินธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ อัยกร  กรรมการที่ปรกึษาวทิยานพินธ  

ที่ไดกรุณาแนะนํา เสนอแนะ และตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา

ตัง้แตเริ่มตนจนสําเร็จเรยีบรอย ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง และขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหการชวยเหลือการทาํวจิัยครัง้นี้เปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการสอบเคาโครงวทิยานพินธและ

สอบปองกันวทิยานพินธ ทุกทาน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

พรอมใหคําแนะนาํการพัฒนาวธิดํีาเนนิการวจิยัใหมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น รวมทัง้บุคคลที่

ผูวจัิยไดอางอิง ทางวชิาการตามทีป่รากฏในบรรณานุกรม 

 ขอขอบพระคุณ นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหและความสะดวกในการเก็บรวมรวมขอมูล

เพื่อการวิจัย ตลอดจนประชาชนที่มภีูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ทุกทานที่เปนกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมลูเปนอยางดี   

 ขอขอบพระคุณ บดิา มารดา และญาตพิี่นองทกุทานที่คอยชวยเหลอืสนับสนุน  

ทัง้ดานกําลังใจและกําลังทรัพยดวยดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนนักศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรทกุทานที่ไดใหคําแนะนํา

และคอยใหกําลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมผีูที่ใหความรวมมอืชวยเหลอือีกหลายทาน   

ซึ่งผูวจิัยไมสามารถกลาวนามในทีน่ี้ไดหมด จึงขอขอบคุณทุกทานเหลานัน้ไว ณ โอกาสนี้

ดวย  

 คุณคาและประโยชนจากวทิยานพินธฉบับนี้ ผูวจิัยขอมอบแดบดิา มารดาของ

ผูวจิัย และบูรพาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมส่ังสอนจนผูวจิัยสามารถดํารงตนและบรรลุผล

สําเร็จในปจจุบัน 

 

      ทวชิ ผวิผอง 

 



 

 

 

II 

ชื่อเร่ือง    ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาลทีส่งผลตอประสิทธผิล

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ผูวจัิย    ทวชิ ผวิผอง 

กรรมการท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตชิัย อุดมกิจมงคล 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ อัยกร 

ปริญญา    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร ) 

สถาบัน    มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปท่ีพิมพ    2565 

บทคัดยอ 

 การวจิัยครัง้นี้มคีวามมุงหมายของการวิจัย 1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ธรรมาภบิาล และประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ 2) เพื่อศกึษาอทิธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง

ของผูบรหิารและธรรมาภิบาลที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนทีม่ภูีมลํิาเนาอยูอําเภอหวาน

ใหญ จํานวน 393 คน ใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบชัน้ภูม ิโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอื

ในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ   

 ผลการวจิัยพบวา  

 1. ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก  

( X =3.93) ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91) และประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =

3.96) 

 2. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการคํานงึถึงความเปนปจเจก

บุคคล (β=.409) การสรางแรงบันดาลใจ (β=.219) และการมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ 

(β=.171) มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ



 

 

 

III 

หวานใหญ อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยสามารถพยากรณระดับประสิทธผิล

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ ไดรอยละ 56.00 (R2Adj=.

560) สวนการกระตุนทางปญญา ไมมอีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ  

  ธรรมาภบิาล ดานหลักการมสีวนรวม (β=.391) หลักนติธิรรม (β=.362) 

หลักคุณธรรม (β=.346) หลักความรับผดิชอบ (β=.279) และหลักความคุมคา (β=.146) 

มอิีทธพิลอยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และหลักความโปรงใส (β=.138) มอีทิธพิล

ตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหวานใหญ ไดรอยละ 48.00 (R2Adj=.480) 

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง, ธรรมาภบิาล, ประสิทธผิลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
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ABSTRACT 

 The purposes of the research included the following: 1) To study the level of 

transformational leadership, good governance and the administration effectiveness of 

Wan Yai Local Administrative Organizations, 2) To examine the influences of the 

administrators’ transformational leadership, good governance on the administration 

effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations.  The samples consisted of 

393 people whose domiciles were in Wan Yai District. They were gained through 

stratified random sampling technique. The tool used for data collection was a 

questionnaire and statistics employed for data analysis were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis.  

 The research revealed these results: 

 1. The overall transformational leadership of the administrators and leaders 

of Wan Yai Local Administrative Organizations was at the high level ( X =3.93). 

Likewise, the good governance of Local Administrative Organizations in Wan Yai 

District, Mukdahan Province, as a whole, was at the high level ( X =3.91). Similarly, 

the overall administration effectiveness of the Local Administrative Organizations, Wan 

Yai District, Mukdahan Province, was also at the high level ( X =3.96).  
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 2. Regarding the transformational leadership, these aspects significantly 

influenced on the administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative 

Organizations at .01 statistical level: individualized consideration (β=.409), inspiration 

motivation (β=.219), and idealized influence (β=.171). In addition, these aspects could 

be jointly used to foretell the administration effectiveness level of Wan Yai Local 

Administrative Organizations 56.00% (R2Adj=.560). Nevertheless, the intellectual 

stimulation did not influence on Wan Yai Local Administrative Organizations.  

 In terms of good governance, these principles significantly influenced on the 

administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations at .01 

statistical level: participation (β=.391), rule of laws (β=.362), morality (β=.346), 

accountability/responsibility (β=.279), and cost-effectiveness of economy (β=.146). As 

for the principle of transparency, it influenced on the administration effectiveness of 

Wan Yai Local Administrative Organizations at .05 statistical level. In short, these 

principles could be used altogether to predict the administration effectiveness of Wan 

Yai Local Administrative Organizations 48.00% (R2Adj=.480).  

 

Keywords: Transformational leadership, good governance, effectiveness of Local  

                 Administrative Organizations  
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมหิลัง 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยการปกครองในทองถิ่น (Local 

Administration) ระดับรากหญาที่เกี่ยวของและใกลชดิกับประชาชนในทองถิ่นโดยตรง  

มฐีานะเปนตวัแทนของประชาชนในทองถิ่นทีท่าํหนาที่เปนกระบอกเสียงแทนประชาชน 

ในพื้นที่ โดยการปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

เนื่องจากเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการฝกฝนใหการศกึษาเกี่ยวกับการเมอืงแกประชาชน 

ทําใหประชาชนมสีวนรวมในการปกครองตนเอง เกิดสํานกึและเห็นความสําคัญ คุนเคยกับ

การใชสิทธิ ทางการเมอืง นําไปสูความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธปิไตย 

ความเปล่ียนแปลง ที่ผานมามวีกิฤตทิางการเมอืงในระดับประเทศเกดิขึ้นหลายครัง้ และทํา

ใหการทํางานของรัฐบาลสวนกลางไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร แตในทางกลับกัน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กลับกลายเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาในระดับทองถิ่น รวมถงึ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดในระดับหนึ่ง องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดเปล่ียนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจแบบใหมจากที่อํานาจศูนยกลางเปนผู

กําหนดนโยบายมาเปน “ทองถิ่น กําหนดตนเอง” แลวการเปล่ียนตําแหนงแหงที่ของคน 

ในทองถิ่นสรางความเปล่ียนแปลงไดมาก นอยเพยีงใด การศกึษาบทบาทขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในมติขิองการสรางพื้นทีท่างการเมอืงใหแกประชาชนจงึมคีวามสําคัญ 

ทัง้นี้เพื่อใหเราสามารถพัฒนากําหนดทศิทางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเปน

องคกรที่เปนประโยชนอยางสูงสุดแกประชาชน (กลุมงานคณะกรรมาธกิารการปกครอง, 

2557) 

 ปจจุบัน กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569  ขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏบิัติ

ราชการใหเกดิผลสัมฤทธิ์ในการขับเคล่ือนการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  

เพื่อเปนวาระในการขับเคล่ือนสูวสัิยทัศน 6 ประเด็นยุทธศาสตร คอื ประเด็นยุทธศาสตร 



 

 

2 

ที ่1 การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งดวยระบอบการปกครองแบบ 

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 สูประเทศที่พฒันาแลวจากฐานของทองถิ่น ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา 

การบรหิารจัดการภาครัฐ และธรรมาภบิาลในการปกครองทองถิ่นของประเทศไทยใหมี

ประสิทธภิาพ ประสิทธผิลประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะ

ของทองถิ่นที่มคีุณภาพเพื่อคุณภาพชวีติของประชาชน ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 การบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากรบคุคลของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นเพือ่รองรับภารกจิและทศิทางการพัฒนาของประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร 

ที ่6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปนองคกรระดับสากล

ที่สังคมยอมรับ (กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น, 2560) 

 การดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามยทุธศาสตรกรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 จะประสบความสําเร็จมปีระสิทธผิลมากนอย

เพยีงใด จะตองมผีูนําในการพฒันา ซึ่งผูบรหิารองคกรเปนปจจยัที่มคีวามสําคัญที่สุดที่จะ

ชวยใหการดําเนนิการของหนวยงานสําเร็จตามเปาหมาย เพราะในการการบรหิารจัดการ

องคการหรอืหนวยงานจะประสบผลสําเร็จ ตองอาศัยความรูความสามารถ คุณลักษณะที่ดี 

คุณธรรมและจรยิธรรมของผูบรหิารซึ่งเปนผูนําของบุคลากรในองคการ ทัง้นี้ ผูนํา (Leader) 

เปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จขององคการ เนื่องจากผูนํามภีาระหนาที่ 

และความรบัผดิชอบโดยตรงที่จะตองวางแผน สรรหา พัฒนาบคุลากร ส่ังการ ดูแล รวมทัง้

ควบคุมบุคลากรในการปฏบิัตงิาน เพื่อประสบความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค

ที่ตัง้ไว ซึ่งความสําเร็จหรอืความลมเหลวขององคการนัน้ขึ้นอยูกับผูนํา ซึ่งเปนจุดรวมแหง

พลังของผูปฏบิัตงิาน เปนผูกําหนดเปาหมาย และกระตุนใหสมาชกิปฏบิัตงิาน โดยแสดง

ความเปนผูนําผานการใชภาวะผูนําที่เหมาะสม ซึ่งภาวะผูนาํเปนความสามารถของบุคคล 

ที่จะนํากลุมของตนใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ และเกดิประสิทธผิลสูงสุด 

โดยเฉพาะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ซึ่งเปนพฤตกิรรมหรอืกระบวนการที่ผูนําใชการ

ปฏสัิมพันธกับผูรวมงานในการสรางความรวมมอืสรางแรงจูงใจของผูรวมงานใหสูงขึ้น  

จนสงผลใหผูรวมงานตระหนักถงึความสําคัญและรูสึกอยากเปล่ียนแปลงและยอมรับ 

การเปล่ียนแปลงที่จะเกดิขึ้น 
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 นอกจากภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ที่เปนปจจยัที่สงผลตอการ

ดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง 

ทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 แลว การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่

สงผลตอประสิทธผิลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 เพราะธรรมาภบิาลจัดเปนแนวคดิสําคัญใน

การบรหิารงานและการปกครองในปจจุบนั ซึง่ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถงึ 

การปกครองที่เปนธรรม หรอืเปนหลักของการบรหิารราชการที่เรยีกวา “การบรหิารกจิการ

บานเมอืงที่ดี” มกีรอบแนวคดิในการบรหิารสาธารณะที่ใหความสําคญักับประชาชน ดังนี้  

1) เปนการบรหิารเพื่อใหเกดิประโยชนสุขตอประชาชนในทกุ ๆ ดาน 2) เปนการบรหิาร 

ที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 3) การบรหิารมปีระสิทธภิาพและเกดิความคุมคา

ในเชงิภารกจิของรัฐ 4) หลักการบรหิารไมมขัีน้ตอนในการปฏบิัตงิานที่ยากเกนิความจาํเปน 

5) หลักการบรหิาร ทําใหมกีารปรับปรุงภารกจิของสวนราชการใหทนัตอสถานการณ  

6) เปนการบรหิารที่อํานวยความสะดวกแกประชาชน และไดรับการตอบสนองตอความ

ตองการ 7) หลักการบรหิารมกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิานอยางสม่ําเสมอ เพราะ

โลกปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภวิัตนและธรรมาภิบาลหรอืการบรหิาร

จัดการที่ดีมากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแตกอน เพราะกระแสการ

พัฒนาเศรษฐกจิมคีวามสําคัญกระทบถงึกัน การตดิตอสื่อสาร การดําเนนิกจิกรรมในที่หนึง่

มผีลกระทบตออีกที่หนึง่ การพัฒนาเรื่องของการเมอืงการปกครองไดมุงใหประชาชนเปน

ศูนยกลางมากขึ้น หากจะใหประเทศมกีารเจรญิเตบิโตอยางยั่งยนื การมุงดําเนนิธุรกจิ หรอื

ปฏบิัตริาชการตาง ๆ โดยไมใหความสนใจถงึเรื่องของสังคม ประชาชน และส่ิงแวดลอมจงึ

เปนไปไมไดอีกตอไป การมกีารบรหิารจัดการที่ดีจงึเขามาเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนให

ความสําคัญและเริ่มมกีารนําไปปฏบิตักัินมากขึ้น ดังกลาวแลววาธรรมาภบิาลหรอื 

การบรหิารจัดการที่ดี เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะขาราชการ 

และพนักงานบรษิัทเอกชนเพราะธรรมาภบิาลเปนการบรหิารงานใหมปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธิผล ตัง้มั่นอยูบนหลักการบรหิารงานทีเ่ที่ยงธรรม สุจรติ โปรงใส ตรวจสอบได  

มจีติสํานกึในการทํางาน มคีวามรับผดิชอบในส่ิงที่ไดกระทํา พรอมตอบคําถามหรอื

ตอบสนองตอผูมสีวนไดสวนเสียและพรอมรับผดิ มศีีลธรรม จรยิธรรมในการทํางาน  

การคํานงึถงึการมสีวนรวมในการรบัรู ตัดสินใจ ดําเนนิการและประเมนิผล ตลอดจนรวม

รับผลจากการตัดสินใจรวมนัน้ มกีารสงเสรมิสถานภาพหญิงชาย และการใหความสําคัญ



 

 

4 

กับกลุมตาง ๆ รวมทัง้คนดอยโอกาส ตลอดจนการสรางความเทาเทยีมกันทางสังคมในการ

รับโอกาสตาง ๆ ที่ประชาชนพงึจะไดรับจากรฐัอีกดวย ธรรมาภบิาลเปนทัง้หลักการ 

กระบวนการและเปนเปาหมายไปในตัว การมธีรรมาภิบาลอาจนํามาสูการมปีระชาธปิไตย 

ที่สมบูรณไดในที่สุดและการมปีระชาธปิไตยก็นํามาสูการมผีลทางสังคมคอืการมกีารพัฒนา

ประเทศไปในทางที่สรางความสงบสุขอยางตอเนื่องและสถาพร ตลอดจนนํามาสูการ

แกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่จะเกดิขึ้นไดโดยสันตวิธิ ี

 อําเภอหวานใหญ เปนอําเภอ 1 ใน 7 อําเภอของจังหวัดมุกดาหาร เปนอําเภอที่มี

ประชากรและพื้นที่นอยที่สุดในจังหวัด แตมคีวามหนาแนนของประชากรมากที่สุดของ

จังหวัด ทองที่อําเภอหวานใหญประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 แหง ไดแก  

1) เทศบาลตําบลหวานใหญ ครอบคลุมพื้นที่ตาํบลหวานใหญทัง้ตําบล 2) เทศบาลตําบล 

ชะโนด ครอบคลุมพื้นทีต่ําบลชะโนดทัง้ตําบล 3) องคการบรหิารสวนตําบลปงขามดงหม ู

ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปงขามและตําบลดงหมูทัง้ตําบล 4) องคการบรหิารสวนตําบล 

บางทรายนอย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางทรายนอยทัง้ตาํบล องคกรปกครองทัง้ 4 แหง  

ไดมกีารดําเนนิงานตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560–2569 

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยหลักธรรมาภบิาลมคีวามสําคัญตอการดําเนนิงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง เพราะถือเปนหนวยงานพื้นฐานในทองถิ่นของรัฐ 

ที่ตองบรหิารราชการตามหลักดังกลาว ซึ่งประสิทธผิลในเรื่องการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เสียงสะทอนในเรื่องดังกลาวที่ดีที่สุด คอื ประชาชนในฐานะผูได

บรกิารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ

หวานใหญ, 2563) 

 และจากการศกึษางานวจิัยที่เกี่ยวของ พบวา มปีจจัยหลายอยางที่สงผลตอ

ความสําเร็จหรอืประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร และการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล ดังงานวจิัยของ  

ชยาภาภรณ ทองบอ (2562) ที่ไดทําการศกึษาอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตอ

ประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม ผลการวเิคราะหอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตอประสิทธผิล 

การบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

พบวา ตวัแปรภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงสามารถรวมกันพยากรณประสิทธผิลการบรกิาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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สาธารณะไดรอยละ (44.10 R2Adj.=.441) อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยตัวแปร 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ (TL2) มอีทิธพิลสูงที่สุด (Beta=.316) รองลงมา คอื ดานการ

คํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล (TL4) (Beta=.260) และดานการมอีทิธพิลอยางมี

อุดมการณ (TL1) (Beta=.188) มคีาอทิธพิลนอยที่สุด ยกเวนตัวแปรดานการกระตุนทาง

ปญญา (TL3) และงานวจิัยของ โกเสก กุดตุม (2563) ที่ไดทําการศกึษา อทิธพิลของการ

บรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลตอประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวจิัยพบวา  

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตอําเภอนคิม 

น้ําอูน ดานหลักการมสีวนรวม (มคีาเบตา=.390) หลักความคุมคา (มคีาเบตา=.236)  

หลักนติธิรรม (มคีาเบตา=.130) หลักความโปรงใส (มคีาเบตา=.102) มอีทิธพิลตอ

ประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตอําเภอ 

นคิมน้ําอูน อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทํานายประสิทธผิล

การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน  

ไดรอยละ 66.40 สวนการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลดานหลักความรบัผดิชอบ  

และหลักคุณธรรม ไมมอิีทธพิลตอประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 

 จากที่กลาวมาแลวขางตน ผูวจิัยในฐานะทีป่ฏบิัตงิานในองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จงึสนใจศกึษาเกี่ยวกับ ภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อคนหาวา ปจจัยดาน

ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง และปจจัยดานการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลสงผลตอ

ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร มากนอยเพยีงใด  เพื่อนําผลการวจิัยมาใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา

ปรับปรุงและสงเสรมิประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง ทองถิ่น 

พ.ศ. 2560-2569 ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อใหประชาชนในพื้นทีไ่ดรับประโยชน

สูงสุด และใหบรกิารไดอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยมคีวามสอดคลองกับ 

ความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่ดีในอนาคตตอไป 
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คําถามของการวจิยั 

 ในการวจิัยครัง้นี้ผูวจิัยไดกําหนดคําถามของการวจิัย ไวดังนี้ 

  1. ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ธรรมาภบิาล และประสิทธผิล

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร 

อยูในระดับใด 

  2. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารมอิีทธพิลตอประสิทธผิล 

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

หรอืไม 

  3. ธรรมาภบิาลมอีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร หรอืไม 
 

ความมุงหมายของการวจิัย 

 ในการวจิัยครัง้นี้ผูวจิัยไดกําหนดความมุงหมายของการวจิัย ไวดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ธรรมาภบิาล 

และประสิทธิผลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร 

  2. เพื่อศกึษาอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารที่สงผลตอ

ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร 

  3. เพื่อศกึษาอิทธพิลของธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
 

สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวจิัยครัง้นี้ผูวจิัยไดตัง้สมมตฐิานของการวจิัย ไวดังนี้ 

  1. ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารมอิีทธพิลตอประสิทธผิล 

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

  2. ธรรมาภบิาล มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
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ความสําคัญของการวจิัย 

 จากการวจิัยครัง้นี้ ผลการวจิัยมคีวามสําคัญดังนี้ 

  1. ไดทราบระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ระดับธรรมาภบิาล 

และระดับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

  2. ไดทราบอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและ 

ธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธิผลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

  3. ผลจากการวจิัยทําใหแนวทางในการพัฒนาประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามประเด็น

ยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร รวมทัง้สามารถนําไปประยุกตใชในการสงเสรมิและ

พัฒนาการดําเนนิงาน โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

พ.ศ. 2560-2569 ใหมปีระสิทธภิาพประสิทธผิลที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตดานประชากร 

  1. ประชาชนที่มภูีมลํิาเนาอยูในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

   1.1 ประชากร 

    ประชากรที่ใชในการวจิยั ไดแก ประชาชนที่มีภูมลํิาเนาอยูในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 19,762 คน (ขอมูลจากทะเบยีนราษฎร 

อําเภอหวานใหญ) 

   1.2 กลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยางในการวจิยัครัง้นี้ ไดแก ประชาชนที่มภูีมลํิาเนาอยูในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 393 คน การหาขนาดของกลุมตัวอยางใช

วธิกีารคํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973, p. 127 อางถึงใน นพพร ธนะชัยขันธ, 

2555) จะทาํการสุมตัวอยางแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) 
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 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวจัิย 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  

   1.1 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามแนวคดิเกี่ยวกับองคประกอบ

ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของ Bass (1985)  

โดยมอีงคประกอบ 4 ดาน ไดแก 

    1.1.1 การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ  

    1.1.2 การสรางแรงบนัดาลใจ  

    1.1.3 การกระตุนทางปญญา  

    1.1.4 การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล 

   1.2 ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ตามแนวคดิจากระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบ

บรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมอีงคประกอบ 6 ดาน ไดแก  

    1.2.1 หลักนติธิรรม 

    1.2.2 หลักคุณธรรม 

    1.2.3 หลักความโปรงใส 

    1.2.4 หลักการมสีวนรวม 

    1.2.5 หลักความรบัผดิชอบ 

    1.2.6 หลักความคุมคา 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คอื ประสิทธผิลการบรหิารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามประเด็น

ยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 ประกอบดวย 

   2.1 การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง 

   2.2 การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 

4.0 

   2.3 การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ 

   2.4 การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ 

   2.5 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

   2.6 การพัฒนาองคกร 
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 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีของการวจัิย 

  พื้นที่ที่ใชในการวจิัย คอื องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 แหง ประกอบดวย 

  1. เทศบาลตําบลหวานใหญ 

  2. เทศบาลตําบลชะโนด 

  3. องคการบรหิารสวนตําบลปงขามดงหมู  

  4. องคการบรหิารสวนตําบลบางทรายนอย 

  ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนนิการวจัิย 

  ชวงเวลาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลคอื ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2564 ถงึวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 จากการที่ผูวจิยัไดทําการวจิัยแนวคดิ ทฤษฎ ีตลอดจนงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

ผูวจิัยไดนํา 1) แนวคดิเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

(Transformational Leadership) ของ Bass (1985) 2) ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวย

การสรางระบบบรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และ 3) ยุทธศาสตร 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560–2569 มาประยุกตใชแบบบูรณการและ

กําหนดเปนกรอบแนวคดิของการวจิัย เพื่อตอบคําถามของการวจิัย และกําหนดเปน 

ความมุงหมายของการวิจัยไดดังภาพประกอบ 1 
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              ตัวแปรอสิระ                          ตัวแปรตาม 

       (Independent Variable)                                  (Dependent Variable) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวจิัย 

นยิามศัพทเฉพาะ 

 ในการวจิัยครัง้นี้  ผูวจิยัไดนยิามศัพทเฉพาะไวดังนี้ 

  1. ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบรหิารและผูนําของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร ที่สามารถกําหนด  

ส่ังการ หรอืกระตุนใหบุคลากร ผูใตบังคับบญัชา ใหเกิดการตอบสนองตามคําส่ังและตรง

ตามความตองการ โดยผูบรหิารมกีารเปล่ียนแปลงองคกร เพื่อพัฒนาหรอืปรับปรุงวธิกีาร

ปฏบิัตงิานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร รวมถงึทาททีีแ่สดงออกถงึความสามารถ 

ในการบรหิารงานและนํากลุมคนในชุมชนในการปฏบิตักิจิกรรม หรอืภารกจิของชุมชนได 

ตลอดทัง้ความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทัง้มกีารบํารุงขวัญ และ

กําลังใจผูปฏบิัตงิานเพือ่ใหดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

ประกอบดวย 

ประสทิธผิลการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

   1. การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่น

ใหเขมแข็ง 

   2. การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

   3. การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ      

   4. การสงเสรมิและพัฒนาบรกิาร

สาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ 

   5. การบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บุคคล 

   6. การพัฒนาองคกร 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   1. การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ  

   2. การสรางแรงบันดาลใจ  

   3. การกระตุนทางปญญา  

   4. การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล 

 
ธรรมาภบิาล 

   1. หลักนติธิรรม 

   2. หลักคุณธรรม 

   3. หลักความโปรงใส 

   4. หลักการมสีวนรวม 

   5. หลักความรับผดิชอบ 

   6. หลักความคุมคา 
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   1.1 การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ หมายถงึ การที่ผูบรหิารมกีาร 

วางระเบยีบไวเปนแนวปฏบิัต ิมวีสัิยทัศนที่กวางไกล มศีลีธรรมจรยิธรรม ไดรับการยกยอง

ศรัทธาและเปนที่ไววางใจของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อตัง้เปาหมายแลวสามารถทําไดเสมอ 

มักจะมวีธิทีํางานใหสําเร็จได อยางเหนอืความคาดหมาย กลาตัดสินใจทําในส่ิงใหม ๆ  

ที่สรางสรรค มองหาแนวทางลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏบิัตงิาน ประพฤตตินเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูใตบังคบับัญชา และสามารถชี้แจงวธิกีาร

ปฏบิัตงิานใหกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน 

   1.2 การสรางแรงบันดาลใจ หมายถงึ การที่ผูบรหิารความสามารถ

กําหนดเปาหมายของการปฏบิตังิานไดอยางชดัเจน กระตุนความกระตอืรอืรนในการ

ปฏบิัตงิานสรางแรงบันดาลใจใหกับผูใตบังคับบัญชาใหเชื่อมั่นในความสามารถในการ

ปฏบิัตงิานส่ือสารกับผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนกันเองเสมอ ยดึมั่นในวสัิยทัศน พนัธกจิ

ขององคการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัตงิานสูง โดยสรางความมั่นใจใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาวาสามารถทําได ทําใหผูใตบังคับบัญชา รูสึกวาตองทุมเทโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนของสวนรวม และทําใหผูใตบังคบับัญชารูสึกวาทุกปญหาที่เกดิขึ้น มทีางแกไข

ได 

   1.3 การกระตุนทางปญญา หมายถึง การที่ผูบรหิารทําใหใตบังคับบญัชา

ใชสตปิญญาในการเอาชนะปญหาอุปสรรค โนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาใชหลักเหตุผลใน

การจัดการกับปญหาขององคกร ชี้ใหเห็นวามทีางเลือกในการแกไขปญหา ไดหลายวธิี  

สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา รูจักหาขอมูลขาวสาร จากแหลงตาง ๆ มักจะสอนงานที่

ตนเองรูทุกอยาง ใหกับทมีงาน สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชาไปอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน

ความรู พฒันาตนอยูเสมอ ใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคดิเห็นที่เปนประโยชนตอองคกร

และตระหนักถงึปญหา ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นไดในหนวยงาน กระตุนใหผูใตบังคับบญัชา 

มคีวามเชื่อมั่นวาสามารถใชสตปิญญาแกไขปญหาได และกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา 

มสีวนรวมการวางแผนกอนการปฏบิัตงิานทุกครัง้ 

   1.4 การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถงึ การที่ผูบรหิารมคีวาม

เมตตาเปนกันเองใหการชวยเหลือใหคําปรกึษา แนะนําเมื่อผูใตบังคบับัญชามปีญหา 

แสดงความหวงใยตอสภาพความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ ทําให

ผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตัวเองมคีวามสําคญัตอองคกร มคีวามรักใครสามัคคกีลมเกลียวกัน  
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ไมแสดงการตําหนผิูใตบังคับบัญชาใหเกดิความเสียหายตอหนาบุคคลอื่น มคีวาม

เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูใตบังคับบัญชา สามารถจัดระบบสวัสดิการที่ดี สรางขวัญกําลังใจใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา โดยมองออกวา ผูใตบังคับบญัชาแตละคนมคีวามสามารถหรอืถนัดใน

เรื่องใดบาง ใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน อยางเสมอภาค 

  2. ธรรมาภบิาล หมายถงึ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ

ควบคุมดูแล กจิการตาง ๆ ที่เปนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวาน

ใหญ จังหวัดมุกดาหาร มกีารบรหิารความสัมพันธโดยมกีระบวนการมสีวนรวมอาศยัความ

รวมมอืของทุกฝาย และตอเนื่องเพื่อใหสังคมอยูไดอยางสงบสุขซึ่งผลลัพธของความสัมพันธ

เกดิประสิทธผิลที่ดี ประกอบดวย  

   2.1 หลักนติธิรรม หมายถงึ ออกกฎ ระเบยีบ ขอบังคับแกไข ปรับปรงุ 

กฎระเบยีบตาง ๆ ใหทันตอเหตุการณ ซึ่งเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการ  

ของประชาชน คํานงึถงึสิทธเิสรภีาพ ใหความรูแกประชาชน ใชอํานาจทางปกครองอยาง

เสมอภาคเปนธรรมไมเลือกปฏบิัต ิไมมคีวามเหล่ือมลํ้าหรอืแตกตางกัน ปรับลดขั้นตอน 

การทํางานเพื่อใหเกดิความคลองตัว และบรหิารงานอยางเครงครัด ภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับที่เปนธรรม  

   2.2 หลักคุณธรรม หมายถงึ บรหิารงานดวยระบบคุณธรรมความถูกตอง

และรณรงคใหบุคลากรของหนวยงานยดึมั่นปฏบิัตหินาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต มรีะเบยีบ 

วนิัย จรรยาบรรณ บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤตตินเปนตวัอยางที่ดี 

คํานงึถงึผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก สงเสรมิสนับสนุนการเลือกตัง้ระดับทองถิ่น 

และรณรงคใหประชาชนรูจักใชสิทธเิลอืกตั้งใหเปนไปอยางซื่อสัตย สุจรติ  

   2.3 หลักความโปรงใส หมายถงึ ประชาสัมพนัธกจิกรรมและโครงการ

ตาง ๆ เปดเผยขอมูลและสามารถรับรูขอมูลขาวสาร เผยแพรการประชุม รายงานผลการ

บรหิารงบประมาณ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนนิงานใหประชาชน และ

บุคคลภายนอกทราบเพื่อความโปรงใสในการบรหิารงานตามอํานาจหนาที่ตรงตามขอมลู 

ที่เปนจรงิ 

   2.4 หลักการมสีวนรวม หมายถงึ จัดประชุมประชาคม กลุมสตร ี 

กลุมแมบาน อาสาสมัครฯ และตัวแทนชุมชนเพื่อรับฟงปญหา ความคดิเห็น ขอเสนอแนะ 

และเปดโอกาสใหชุมชนกําหนดแนวทางในการบรหิารกจิกรรมและโครงการตาง ๆ 
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ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณประจาํป รวมคดิ รวมตัดสินใจ ประเมนิผลตามรูปแบบ 

เพื่อใหชุมชนยอมรับในภารกจิตาง ๆ ใชเปนแนวทางและแผนงานในการพัฒนาหนวยงาน  

   2.5 หลักความรบัผดิชอบ หมายถงึ ตระหนักและสํานกึตอหนาที่ มุงมั่น

เอาใจใสตอการแกไขปญหาสาธารณะ รับผดิชอบตอภาระหนาที่ในการบรหิารงานอยาง

จรงิจัง ประสานงานและแกไขปญหาเพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน เคารพ 

ในความคดิเห็นที่แตกตาง และยอมรับผลกระทบที่เกดิขึ้นตอการบรกิารสาธารณะ  

   2.6 หลักความคุมคา หมายถงึ บรกิารสาธารณะเพื่อสวนรวม จัดสรร

งบประมาณและสวัสดิการตาง ๆ โดยคาํนงึถงึภารกจิหนาที่  ใชทรัพยากรอยางเกดิ

ประโยชน สูงสุด รณรงคใหมคีวามประหยัดใชทรัพยากรอยางคุมคา พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตใินชุมชนให สมบูรณยั่งยนื ใชงบประมาณอยางมปีระสิทธภิาพ และใช

วัสดุอุปกรณในหนวยงานคุมคาควบคุมระบบการตรวจสอบบรหิารทรัพยากรอยางคุมคา 

เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

  3. ประสิทธผิลการบรหิารงาน หมายถงึ ความสําเร็จของประสิทธผิลในการ

ปฏบิัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่บรรลุวตัถุประสงคหรอืเปาหมายของ

แผนงานการปฏบิัตริาชการตามที่ไดรับงบประมาณของรัฐมาดําเนนิการใหเกดิประโยชน

สูงสุดในการพัฒนาทองถิ่นสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยนืเพื่อใหเกดิประโยชน

สุขตอประชาชนในประเทศ ในที่นี้หมายถงึ ประสิทธผิลในการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามยุทธศาสตรกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 หมายถงึ นโยบายทีกํ่าหนดไวในแผน

บรหิารราชการแผนดิน ของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560–2569 ซึง่มี

ทัง้หมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบหมายใหดําเนนิการ 

โดยนํามากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และ

เปาหมายการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

   3.1 การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง หมายถงึ ผลการ

บรหิารงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง 

ดวยระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมุขและ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารสรางและพัฒนา

กระบวนการประชาธปิไตยแกเยาวชนในสถานศกึษา มกีารพัฒนากระบวนการ

ประชาธปิไตยและกระบวนการทางสภาใหเขมแข็งเพื่อเปนหลักทางประชาธปิไตยใหกับ
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ทองถิ่นและประชาชน มเีสรมิสรางความสมานฉันท และเสรมิสรางความเขาใจแกประชาชน 

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข รวมเปนกําลังหลักสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับ

พื้นที่ในการระดมพลังขององคกรภาคทีุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนกจิกรรมเพื่อการแสดง

ความจงรักภักดีแกสถาบันพระมหากษัตรยิ และรวมเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สูการพัฒนาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   3.2 การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 

4.0 หมายถงึ ผลการบรหิารงานตามประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การสงเสรมิและพัฒนา

ทองถิ่นรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สูประเทศที่พัฒนาแลวจากฐานของ

ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารเสรมิสรางศักยภาพ และขดีความสามารถ

ของในการสรรคสรางนวัตกรรมเพื่อการพฒันาภารกจิการบรกิารในระดับพื้นทีร่องรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและไทยแลนด 4.0 รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวนหนนุ

เสรมิองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคกรดิจทิัลและองคกรแหงนวัตกรรม เพิ่ม

ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และพัฒนากลไกเพื่อการ

กระจายทรัพยากร และการบรกิารตามภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขาถงึ

ความตองการเรงดวนสําคัญของพื้นที่ ระดมพลังจากองคกรภาคทีกุภาคสวน ภาค

ประชาชน ประชาชนในการรวมกับเพื่อการสรางความอุดมสมบูรณ รักษาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และการใชประโยชนที่ยั่งยนื และสมดุล รวมเสรมิสราง

ศักยภาพการพึ่งตนเองทางการเงนิ-การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยการ

ระดมพลังทุกภาคสวนรวมพัฒนาเศรษฐกจิของทองถิ่นและสรางความเขมแข็งการเงนิฐาน

รากในทองถิ่นใหเขมแข็ง เพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับการใหบรกิารสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากล ใหประชาชนและภาคธุรกจิไดรับบรกิารที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของประชาชนและทศิทางการพัฒนาประเทศ 

20ป และโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0  

   3.3 การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ หมายถงึ ผลการบรหิารงาน

ตามประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ และธรรมาภบิาลในการ

ปกครองทองถิ่นของประเทศไทยใหมปีระสิทธภิาพ ประสิทธผิล โดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมกีารปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพื่อสรางพลังการ

ขับเคล่ือนคานยิมตานการทุจรติจากฐานของการพัฒนาทองถิ่น ยกระดับการจัดการ 
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ธรรมาภบิาลดวยการปองกันการทุจรติที่มมีาตรฐานสากล หนุนเสรมิภาพลักษณของ

องคกร รวมขับเคล่ือนประเทศไทย ซื่อตรง โปรงใส สรางและพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภบิาลผานการมสีวนรวมจากองคกรภาคทีุกภาคสวน 

สรางสรรคมาตรฐาน รปูแบบ แนวทางเพื่อความคลองตัว และการพึง่ตนเองในดานรายได

ของทองถิ่น ปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกจิ ใหมคีวามโปรงใส ทันสมัย คลองตัว 

มขีนาดที่เหมาะสมเกดิความคุมคา เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภารกจิการถายโอน

ภารกจิจากภาครัฐสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสิทธภิาพมากขึ้นในการจัดบรกิาร

ประชาชน 

   3.4 การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะ หมายถงึ ผลการ

บรหิารงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของ

ทองถิ่นที่มคีุณภาพเพื่อคุณภาพชวีติของประชาชน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีาร

พัฒนาทนุมนุษยในระดับทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลักในการเสรมิสรางความเขมแข็งของ

ทองถิ่นในการพึ่งตนเอง รองรับการเปล่ียนแปลง และการแขงขัน สรางกลไกมาตรการ

รองรับการขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเสริมสรางสวัสดิการสังคม เสรมิ

ความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมระดับพื้นที่ พฒันาการบรกิารสาธารณะ 

ของทองถิ่นผานการรวมดําเนนิการของเอกชนหรอืหนวยงานรัฐ ที่เกดิประโยชนสูงสุดตอ

การบรกิารประชาชน เพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับการบรกิารขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากลรองรับความตองการของประชาชน ภาคธุรกจิ และทศิทาง 

การพัฒนาประเทศไทย 4.0 รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวนรวมหนนุเสรมิการพัฒนา

ทองถิ่นใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพฒันาทองถิ่นที่ยั่งยนื  

ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  

   3.5 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล หมายถงึผล การบรหิารงาน

ตามประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลของกรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกจิและทศิทางการ

พัฒนาของประเทศ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารสรางระบบคุณธรรมในการ

บรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลดวยหลักธรรมาภบิาลในทุกกระบวนการของการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล กาวสูธรรมาภบิาลการบรหิารทรัพยากรบคุคลยุค 4.0 สรางระบบ 

การพัฒนาบุคลากร และผูนํา รองรับการพฒันากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูสากล 

และขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศที่แขงขันได ปฏิรูประบบบรหิารจัดการกําลังคนใหมี
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ประสิทธภิาพ มคีวามสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตังิานอยางคุมคาสูงสุด สรางระบบการเรยีนรู 

การจัดการตนเองของบุคลากรทุกระดับตามค านยิมรวม และความจําเปนในการขับเคลื่อน

การพัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และความเปล่ียนแปลงจากภายนอกอยาง 

เทาทัน พัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลที่มีธรรมาภบิาล และพรอมเปดรบัการ

ตรวจสอบอยางโปรงใสสูทองถิ่นยุคใหม พัฒนาความรู ความสามารถของผูบรหิารทองถิ่น 

สมาชกิสภา และบุคลากรใหเปนนักบรหิาร นกัการเมอืง และผูปฏบิัตงิานที่มธีรรมาภบิาล 

และพรอมเปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใส เสรมิสรางองคกรแหงความสุขดวยวัฒนธรรม

และวถิพีอเพยีง เสรมิสรางความเสมอภาคความเทาเทยีมกันในการสงเสรมิการพัฒนา

บุคลากร 

   3.6 การพัฒนาองคกร หมายถงึ ผลการบรหิารงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาองคกรดวยฐานคณุธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปนองคกร

ระดับสากลที่สังคมยอมรับ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารเสรมิสรางขดี

ความสามารถในการนาํองคกรของผูนํา เพื่อการขับเคลื่อนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

สูองคกรสมรรถนะสูงที่มคีุณธรรม พฒันาระบบการบรหิารยุทธศาสตรทั่วทัง้องคกรแบบ

ครบวงจร เพื่อหนุนนําการพัฒนาตามความเปล่ียนแปลงในอนาคตและรองรับการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ เสรมิสรางภาพลักษณองคกรใหม พัฒนาระบบการบรกิาร 

และผูที่มสีวนไดสวนเสียอยางมอือาชพี พฒันาระบบการวัดผล การวเิคราะห การจัดการ

ขอมูลและสารสนเทศ ภายในองคกรใหมมีาตรฐาน และทันสมัย  

  4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถงึ เทศบาลตําบล และองคการบรหิาร

สวนตําบลในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 แหง ประกอบดวย 

1) เทศบาลตําบลหวานใหญ 2) เทศบาลตําบลชะโนด 3) องคการบรหิารสวนตําบลปงขาม

ดงหมู 4) องคการบรหิารสวนตําบลบางทรายนอย ซึ่งมฐีานะเปนนติบิุคคลและมอํีานาจ

หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว  

  5. ผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถงึ  

ผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบดวย นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 

ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีสมาชกิสภาเทศบาล นายกองคการบรหิารสวนตําบล รองนายก

องคการบรหิารสวนตําบล และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 การวจิัยเรื่อง ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอ

ประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวของเพื่อใชกําหนดกรอบแนวคดิ 

ของการศกึษา ดังนี้ 

  1. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

  2. แนวคดิเกี่ยวกับหลักธรรมาภบิาล 

  3. แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตามยทุธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 

  4. แนวคดิเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

  5. บรบิทอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

  6. งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ผูนําเปนปจจยัสําคัญตอความสําเร็จของงานและองคการ ปจจุบันมคีวามเชื่อ

วา ผูนําไมไดเปนมาโดยกําเนดิ การเปนผูนําสามารถสรางขึ้นไดจากการที่ผูนัน้ใชความ

พยายามและการทํางานหนัก การเปนผูนําจงึเปนเรื่องที่ผูเรยีนได ภาวะผูนําเปนคําที่มผีูให

นยิามมากมาย แตที่คนสวนใหญเขาใจตรงกันก็คอื เปนกระบวนการอิทธพิลทางสังคมที่

บุคคลหนึ่งตัง้ใจใชอิทธพิลตอผูอื่น เพื่อใหปฏบิัตกิจิกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนด รวมทัง้การ

สรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการอิทธพิลที่ชวยให

กลุมสามารถบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบไดหลายดวยองคประกอบ ไมวาจะเปนการให

ความไววางใจและเชื่อมั่นในภาวะผูนาํ เพื่อเปนตัวบงชี้ความนาเชื่อถอืไดมากที่สุดในความ

พอใจของพนักงานในองคการ 
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 ภาวะผูนํา (Leadership) หรอืความเปนผูนาํ หมายถงึ ความสามารถในการนํา 

(AHSC, 1985, p. 719) ซึ่งเปนความสําเร็จอยางยิ่งสําหรับความสําเร็จของผูนํา ภาวะผูนํา

ไดรบัความสนใจและศกึษามานานแลว เพื่อใหรูวาอะไรเปนองคประกอบที่จะชวยใหผูนํา 

มคีวามสามารถในการนําหรอืเปนผูนําที่มปีระสิทธภิาพ 

 ทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง (Transformational Theory) เปน

ทฤษฎภีาวะผูนําที่มุงเนนการเปล่ียนแปลง (Change Focus) โดยในยุคสมัยนี้ไดมี ความ

พยายามที่จะศกึษาผูนาํแหงการเปล่ียนแปลง ซึ่งคนที่จะเปนผูนําไดหรอืตองการ 

ที่จะเปนผูนําจะตองเปนคนทีม่องการณไกล มวีสัิยทัศน สามารถแปลงวสัิยทัศนใหเปน

ความจรงิ และนําไปสูการปฏบิตัไิด รวมทัง้สือ่สารใหผูตามทราบ โดยผูตามมคีวามยนิดี 

ที่จะปฏบิตัติามเพื่อใหบรรลุตามวสัิยทัศนที่กําหนดไว ซึ่งคุณลักษณะของผูนําแบบนี้คอื  

ประพฤตตินเปนแบบอยาง (Dealized inuence) สรางแรงบันดาลใจ (Inspirational 

motivational) สงเสรมิใหมคีวามคดิรเิริ่ม (Intellectual Stimilation) และใหความสําคัญ 

กับผูตาม (Individualizef consiferation) ดวยความเชื่อวา ผูนําที่ดีจะตองสามารถสราง  

การเปล่ียนแปลง ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงที่สงผลตอองคกรไดโดยการ

ผสมผสานปจจัยสําคญัตาง ๆ ทัง้ตัวผูนําทีต่องเปนผูที่มคีุณลักษณะพเิศษของผูนําเพือ่เปน

แบบอยางที่ดี ผูตามสถานการณและบรบิทที่เปนอยูเพื่อการเปล่ียนแปลงอยางมี

ประสิทธภิาพ อยางไรก็ตามถงึแมวาทฤษฎนีี้จะพิจารณาการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นเปน

สําคัญ ในขณะที่ผูนําแลละผูตามมสีวนเกี่ยวของที่จะสรางการเปล่ียนแปลงที่ดีใหกับองคกร 

แตการจะวัดผลวา ผูนาํเปนแบบอยางที่ดีอยางไร สรางแรงบันดาลใจไดแคไหน สงเสรมิ 

ใหมคีวามคดิรเิริ่มในระดับใด หรอืการใหความสําคัญกับผูตามในรูปแบบใดก็ไมใชเรื่องงาย

ที่จะกําหนดเกณฑการประเมนิเพื่อวัดผลอยางไดชัดเจนและเปนรูปธรรม  

(พัชรา วาณชิวศนิ, 2560, หนา 19) 

 แนวคดิเก่ียวกับภาวะผูนํา 

 ในปจจุบันมีการใหความหมายของภาวะผูนําไวหลากหลายและแตกตางกันดังนี้ 

 สุเทพ พงศศรวีฒัน (2555) กลาววาผูนําม ี2 ระดับ โดยแตละระดับจะมี

บทบาทแตกตางกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับองคการในการวางกลยุทธขององคการ  

  1. ภาวะผูนาํในระดับสูง (Upper-echelon leadership) ไดแก ผูบรหิาร

ระดับสูงขององคการซึ่งมหีนาที่รับผดิชอบโดยตรงในการวางแผนกลยุทธเพื่อกําหนด

ทศิทางและจุดมุงหมายรวมขององคการตลอดจนปรัชญาและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับ



 

 

19 

การดําเนนิงานตาง ๆ ใหมคีวามเหมาะสม ผูบรหิารระดับสูงดังกลาวมขีอบเขตความ

รับผดิชอบครอบคลุมทัง้องคการรวมทัง้เนนการดําเนินงานภายนอกองคการจงึเปน

ลักษณะภาวะผูนําแบบมหาภาคคอืมบีทบาททีส่งผลกระทบในวงกวางตลอดทัง้องคการ 

จงึเรยีกภาวะผูนําในระดับสูงนี้วา ภาวะผูนําเชงิกลยุทธเพราะเปนผูทีม่คีวามสามารถในการ

คาดการณเหตุการณในอนาคตไดดี เปนผูสรางองคการใหมคีวามสามารถในการยืดหยุน

และปรับตวัอยูเสมอ และมมีุมมองระยะยาวทีเ่ปนเปาหมายในการนําทางใหแกองคการ 

ไดอยางชัดเจน 

  2. ภาวะผูนําในระดับจลุภาค (Micro leadership) ไดแก ผูบรหิารระดับกลาง

และระดับตนขององคการซึ่งเปนผูทีร่ับแผนกลยุทธจากผูบริหารระดับสูงนําไปถายทอดสู

ระดับภาคปฏบิัต ิเปนผูบรหิารที่มขีอบเขตความรับผดิชอบตองานหนาที่เฉพาะดานและ

แผนปฏบิัตกิาร 

 นติภูิม ิภูตะโชต ิ(2560) ไดอธบิายไวอยางนาสนใจวา ภาวะผูนํา (Leadership) 

หมายถงึ สัมพันธภาพในเรื่องของการใชอิทธพิลที่มตีอกันและกัน ระหวางผูนํากับผูตาม 

ที่มุงหมายใหเกดิการเปล่ียนแปลง โดยสะทอนถงึวัตถุประสงคที่มีรวมกัน ภาวะผูนํา 

เกี่ยวของกับการใชอิทธพิล (Influence) เกิดขึ้นระหวางกลุมบุคคล โดยกลุมบุคคลเหลานัน้

มคีวามตัง้ใจที่จะกอใหเกดิการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสะทอนใหเห็น

วัตถุประสงคที่มรีวมกันระหวางผูนํากับผูตาม 

 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2560) ไดอธบิายไวอยางนาสนใจวา ภาวะผูนาํ 

หมายถงึสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่ไมใชการยอมจํานนและการบังคับ ซึ่งตองมลัีกษณะ

เปนการยอมรับซึ่งกันและกัน (Reciprocal) ระหวางผูนํากับผูตาม บุคคลในระบบ 

ความสัมพันธดังกลาวมคีวามตองการการเปล่ียนแปลง ดังนัน้ ภาวะผูนําจงึเกี่ยวของ 

กับการสรางและการพฒันาใหเกดิการเปล่ียนแปลง ไมใชการรักษาสถานภาพเดิม (Status 

Quo) ยิ่งไปกวานัน้ การเปล่ียนแปลงที่ตองการผูนําไมไดเปนผูกําหนด แตเปนที่

วัตถุประสงคกําหนดรวมกันระหวางผูนําและผูตาม อันจะกอใหเกิดแรงจูงใจที่จะโนมนาว

บุคคลใหมุงไปสูผลสําเร็จที่ตองการอยางแทจรงิ 

 กัลยารัตน ธรีะธนชัยกุล (2558) ไดอธบิายไวอยางนาสนใจวา ภาวะผูนํา 

หมายถงึ ความสามารถในการนํา จงึเปนส่ิงสําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของผูนํา  

ภาวะผูนําไดรับความสนใจ และมกีารศกึษามาเปนเวลานานแลว เพือ่ใหรูวาอะไรเปน

องคประกอบที่จะชวยใหผูนํามคีวามสามารถในการนํา หรอืมภีาวะผูนําที่มปีระสิทธภิาพ 
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 Koontz and Weihrich (1988, pp. 437-438) กลาววา ภาวะผูนาํหรอือทิธพิล 

(influence) หมายถงึ ศลิปะหรอืกระบวนการในการใชอทิธพิลตอผูอื่นเพื่อใหเขาเหลานัน้ 

ใชความพยายามอยางที่สุด อยางสมัครใจ และอยางกระตือรอืรน เพือ่บรรลุเปาหมายของ

กลุมในเชงิอุดมคตแิลวการที่ผูนําใชอทิธพิลเพื่อใหผูตามทํางานดวยเต็มใจเพยีงอยางเดียว

ยังไมเพยีงพอแตควรพฒันา ใหผูตามทัง้เต็มใจทํางานดวยความกระตอืรอืรน และมคีวาม

เชื่อมั่นผูนําที่มีภาวะผูนาํจะไมเปนผูที่ชอบอยูขางหลังกลุมเพื่อผลักดันหรอืคอยกระตุนให

กลุมทํางาน แตจะวางตัวเองไวขางหนากลุมคอยทําหนาที่อํานวยความสะดวกเพื่อชวยให

งานกาวไปขางหนาอีกทัง้คอยสรางอารมณรวมใหกลุมทํางานจนบรรลุเปาหมาย เฉกเชน

การทําหนาที่ของวทิยากรหรอืผูอํานวยการเพลงแหงดนตรี และการพสูิจนวาวทิยากร 

มภีาวะผูนําที่มคีุณภาพมากนอยเพยีงใดยอมสังเกตหรือวัดไดจากความไพเราะของ

เสียงดนตรีที่วงดนตรวีงนัน้บรรเลงในทัศนะนี้เห็นวา ภาวะผูนํา ประกอบดวยองคประกอบ

อยางนอย 4 ประการ คอื ความสามารถในการใชอํานาจอยางมปีระสิทธภิาพ 

ความสามารถในการโนมนาวจากจติใจผูอื่นเพราะโดยปกตมินษุยแตละคนตองการกระตุน

แตกตางกัน ความสามารถในการสรางความรูสึกรวม และความสามารถที่จะชวยใหเกดิ

บรรยากาศที่เอื้อใหเกิดการตอบสนองตอแรงกระตุน 

 Fiedler แบงผูนําออกเปน 2 แบบ คอื“มุงงาน”และ“มุงความสัมพันธ”โดยการใช

แบบสอบถามที่เรยีกวา Least-Preferred Co-worker (LPC) Questionnaire โดยใหพนกังาน

เปนผูประเมนิเพื่อนรวมงานดวยกันวามรีูปแบบการบรหิารงานอยางไร ซึ่ง Fiedlerเชื่อวา

รูปแบบการบรหิารงานของผูนําจะไมสามารถเปล่ียนแปลงไดไมวาสถานการณจะเปล่ียนไป

อยางไร 

 สถานการณในความหมายของ Fiedler ม ี3 ลักษณะคอื 

  1. ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูปฏบิัตงิาน (Leader-member relation) 

หมายถงึ ถาทัง้สองฝายมคีวามเชื่อมั่นไววางใจกัน ถอืวาความสัมพันธดีหากเปนตรงกัน

ขามถอืวาความสัมพันธไมดี 

  2. โครงสรางของงาน (Task structure) หมายถงึ ถาองคการนัน้มกีารจัด

โครงสรางที่ชัดเจน ถอืวามคีวามแนนอนสูง แตหากไมชัดเจนถอืวาความแนนอนต่ํา 

  3. อํานาจที่ตามตําแหนงของผูนํา (Position power) หมายถงึ ถามอํีานาจ 

ในการใหรางวัลหรอืการลงโทษเต็มที่ถอืวามอํีานาจที่แข็งแกรง แตหากผูบรหิารไมสามารถ

จัดการกับพนักงานไดเต็มที่ถอืวาออนแอ 
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 ความหมายของผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 มนีักวชิาการทัง้ไทยและตางประเทศใหความหมายของภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงไวหลายทาน ดังนี้ 

  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) มชีื่อเรยีกเปน

ภาษาไทยที่พบโดยทั่วไป เชน ภาวะผูนาํแบบเปล่ียนสภาพ (กติติ์กาญจน ปฏพิันธ, 2555, 

หนา 60) ภาวะผูนําการปฏริูป (สําเนา หมื่นแจม, 2555, หนา 63)  ภาวะผูนําแบบปรวิรรต 

(สุภาวดี นพรุจจนิดา, 2553, หนา 18) 

  บรรจบ บุญจันทร (2554, หนา 15-16) ใหความหมายของภาวะผูนํา 

การเปล่ียนแปลงวา หมายถงึ ภาวะผูนาํของผูบรหิารที่ใชวธิกีารตาง ๆ ในการยกระดับ 

ความตองการ ความตระหนักและความสํานกึของผูตามทําใหผูตามกาวพนจากความสนใจ

ตนเองมาเปนการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของหนวยงานและมุงมั่นใชความพยายาม

อยางสูงในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 

  มลฤดี มวงรุง (2553, หนา 8) ใหความหมายของภาวะผูนํา 

การเปล่ียนแปลง หมายถงึ ความสามารถของผูบรหิารในการยกระดับแรงจูใจของผูตาม 

กระตุนใหผูตามมคีวามตองการสูงขึ้นกวาที่เปนอยูและเห็นคุณคาตลอดจนการที่จะบรรลุ

วัตถุประสงคโดยไมคํานงึถงึประโยชนของสวนตัว 

  ไกศษิฎ เปลรนิทร  (2552, หนา 8) ใหความหมายของภาวะผูนํา 

การเปล่ียนแปลงวา หมายถงึ ลักษณะความสัมพันธระหวางผูนาํและผูตาม ผูนําจะเนนให 

ผูตามเกดิความรูสึกเห็นความสําคัญ และคณุคาของงานที่ผลิตออกมาจูงใจใหผูตามสนใจ

ทํางานเพื่อหนวยงาน ตลอดจนเปล่ียนแปลระดับความตองการในผลงานของผูตามใหสูงขึ้น

และใชความสามารถของตนเองตามศักยภาพทัง้หมดในการทํางาน 

  จากนักวชิาการทัง้หมดที่กลาวมาผูวจิัยสรปุตามแนวคดิของผูวจิัยไดวา 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบรหิารและผูนาํขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร สามารถกําหนด ส่ังการ พฒันา

ความสามารถ หรอืกระตุนใหบุคลากร ผูใตบังคับบัญชา ใหเกดิการตอบสนองตามคําส่ัง

และตรงตามความตองการ โดยผูบรหิารมกีารเปล่ียนแปลงองคกร เพื่อพัฒนาหรอื

ปรับปรุงวธิกีารปฏบิัตงิานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรใหประสบความสําเร็จ 

 ทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) 

ของเบอรน 
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  ทฤษฎภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เริ่มตนไดรับการพัฒนาจากการวจัิย 

เชงิบรรยายผูนาํทางการเมอืง คอื Burns (Yuk and Fleet. 1992, pp. 175-176 ; citing 

Burns. 1978, p. 1) อธบิายถงึภาวะผูนําในเชงิกระบวนการที่ผูนํามอิีทธพิลตอผูตาม และ

ในทางกลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤตกิรรมของผูนํา เชนเดียวกัน ทฤษฎี

ของเบอรน ผูนําการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดับการตระหนักรูของผูตาม โดยการ

ยกระดับแนวความคดิ และคานยิมทางสังคมใหสูงขึ้น เชน ความยุตธิรรม สันตภิาพ  

โดยไมยดึตามอารมณ เชน ผูนําจะทําใหผูตามมแีนวคดิจากตัวตนในทุกวัน ไปสูตัวตน 

ที่ดีกวาเบอรนมแีนวคดิวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงอาจจะมกีารแสดงออกโดยผูใดก็ได

ในองคกรทุกตําแหนง 

  ทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

ของ Bass 

   Bass (1985, p. 1) ไดเสนอทฤษฎภีาวะผูนําทีม่รีายละเอยีดมากขึ้น Bass 

กลาววา ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงเปนมากกวาคําเพยีงคําเดียวที่เรยีกวาบารม ี

(Charisma) Bassเห็นวาความมบีารมมีคีวามจําเปน แตไมเพยีงพอสําหรับผูนํา 

การเปล่ียนแปลง ที่สําคัญอีกสามสวนของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่มนีอกเหนอืจาก

ความมบีารม ีคอื การกระตุนทางปญญา การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคลและ 

การสรางแรงบนัดาลใจ Bassไดใหคํานยิามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในทางที่กวางกวา

เบอรนและ Bass ยังมภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมคีวามแตกตางจากภาวะผูนํา 

แบบแลกเปล่ียน Bass ยอมรับวาในผูนําคนเดียวกันอาจใชภาวะผูนําทั้งสองแบบ  

แตในสถานการณหรอืเวลาที่แตกตางกัน 

 องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) 

  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมอีงคประกอบเฉพาะ 4 ประการซึ่งมี

ความสัมพันธกัน (Interco related) และมกีารแบงแยกแตละองคประกอบ เนื่องจากตางก็มี

ความเฉพาะเจาะจง และมคีวามสําคัญที่แตกตางกัน ซึ่งมรีายละเอยีดเฉพาะของแตละ

องคประกอบ ดังนี้ (Bass, 1985 อางถงึใน รัตตกิรณ จงวศิาล, 2550, หนา 32) 

   ประการแรก คอื การมอีทิธพิลอยางมอุีดมการณ (Idealized Influence 

or Leadership , II or CL) หมายถงึ การที่ผูนําประพฤตติัวเปนแบบอยางหรอืเปนโมเดล
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สําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพนับถอื ศรทัธา ไววางใจและทําใหผูตามเกดิความ

ภาคภูมใิจเมื่อไดรวมงานกัน ผูตามจะพยายามประพฤตปิฏบิัตเิหมอืนกับผูนาํ 

และตองการเลียนแบบผูนําของเขา ส่ิงที่ผูนําตองปฏบิัตเิพื่อบรรลุถงึคณุลักษณะนี้ คอื ผูนํา

จะตองมวีสัิยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมคีวามสม่ําเสมอมากกวา 

การเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวกิฤต ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวา

จะทําในส่ิงที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มศีลีธรรมและมจีรยิธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียงที่จะใช

อํานาจเพื่อประโยชนสวนตน แตจะประพฤตตินเพื่อใหเกดิประโยชนแกผูอื่นและ 

เพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถงึความเฉลียวฉลาด ความมสีมรรถภาพ  

ความตัง้ใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา 

ผูนําจะเสรมิความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดี และความมัน่ใจของผูตาม และทําใหผูตาม 

มคีวามเปนพวกเดียวกับผูนํา โดยอาศัยวสัิยทศันและการมจีุดประสงครวมกัน ผูนํา 

แสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายทีต่องการ  

ผูตามจะเลียนแบบผูนาํและพฤตกิรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเอง 

ประสิทธภิาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปล่ียนแปลง จงึรักษาอิทธพิลของตน 

ในการบรรลุเปาหมายและปฏบิัตภิาระหนาทีข่ององคการ  

   ประการที่สอง คอื การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) 

หมายถงึ การที่ผูนําจะประพฤตใินทางที่จูงใจใหเกดิแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสราง

แรงจูงใจภายใน การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุน 

จติวญิญาณของทมี (Team Spirit) ใหมชีวีติชวีา มกีารแสดงออกซึ่งความกระตอืรอืรน  

โดยการสรางเจตคตทิีดี่และการคดิในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงาม 

ของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดง 

การอุทศิตัวหรอืความผูกพนัตอเปาหมายและวสัิยทัศนรวมกัน ผูนําแสดงความเชื่อมั่น 

และแสดงใหเห็นความตัง้ใจอยางแนวแนวาสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตาม

มองขามผลประโยชนของตนเพื่อวสัิยทัศนและภารกจิขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตาม

พัฒนาความผูกพนัของตนตอเปาหมายระยะยาวและบอยครัง้ พบวา การสรางแรงบนัดาล

ใจนี้เกดิขึ้นผานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยการ

คํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกเหมือนตนเองมคีณุคา และกระตุนให 

พวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชญิได สวนการกระตุนทางปญญาชวยให 

ผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคดิรเิริ่มสรางสรรค  
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   ประการที่สาม คอื การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS)  

หมายถงึ การที่ผูนํามกีารกระตุนผูตามใหตระหนักถงึปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในหนวยงาน 

ทําใหผูตามมคีวามตองการหาแนวทางใหมมาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหม 

ที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกดิส่ิงใหมและสรางสรรค โดยผูนํามกีารคดิและแกปญหาอยางเปน

ระบบ มคีวามคดิรเิริ่มสรางสรรค มกีารตัง้สมมตฐิาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing)  

การมองปญหา และการเผชญิกับสถานการณเกา ๆ ดวยวถิทีางแบบใหม ๆ มกีารจูงใจ

และสนับสนุนความคดิรเิริ่มใหม ๆ ในการพจิารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา  

มกีารใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวธิใีหม ๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตาม

แสดงความคดิและเหตุผล และไมวจิารณความคดิของผูตาม แมวามนัจะแตกตางไปจาก

ความคดิของผูนํา ผูนาํทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกดิขึ้นเปนส่ิงที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดี

ที่จะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมี

วธิแีกไข แมบางปญหาจะมอุีปสรรคมากมาย ผูนําจะพสูิจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะ

อุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมอืรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตาม

จะไดรับการกระตุนใหตัง้คําถามตอคานยิมของตนเอง ความเชื่อและประเพณ ีการกระตุน

ทางปญญาเปนสวนสําคญัของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก 

และแกไขปญหาดวยตนเอง  

   ประการที่ส่ี คอื การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

Consideration : IC) ผูนาํจะมคีวามสัมพนัธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําในการดูแล

เอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมคีุณคาและมคีวามสําคัญผูนําจะเปน

โคช (Coach) และเปนทีป่รกึษา (Advisor) ของผูตามแตละคน เพือ่การพัฒนาผูตามผูนํา 

จะเอาใจใสเปนพเิศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ และเตบิโต 

ของแตละคน ผูนําจะพฒันาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนํา

จะมกีารปฏบิตัติอผูตาม โดยการใหโอกาสในการเรยีนรูส่ิงใหม ๆ สรางบรรยากาศ 

ของการใหการสนับสนุน คํานงึถงึความแตกตางระหวางบคุคลในดานความจาํเปน  

และความตองการการประพฤตขิองผูนําแสดงใหเห็นวา เขาใจและยอมรับความแตกตาง

ระหวางบคุคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวย

ตนเองมากกวา บางคนมมีาตรฐานที่เครงครัดกวา บางคนมโีครงสรางงานที่มากกวาผูนํา 

มกีารสงเสรมิการส่ือสารสองทาง และมกีารจัดการดวยการเดินดูรอบ ๆ (Management by 

walking around) มปีฏสัิมพันธกับผูตามเปนการสวนตวั ผูนําสนใจในความกังวลของแตละ



 

 

25 

บุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลทัง้คน (As a Whole Person) มากกวาเปนพนักงานหรอื

เปนเพยีงปจจัยการผลิต ผูนาํจะมกีารฟงอยางมปีระสิทธภิาพ มกีารเอาใจเขามาใสใจเรา 

(Empathy) ผูนําจะมกีารมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมอืในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาส 

ใหผูตามไดใชความสามารถพเิศษอยางเต็มที ่และเรยีนรูส่ิงใหม ๆ ที่ทาทายความสามารถ 

ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการทาํงาน

ที่รับผดิชอบอยูหรอืไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 

 สรุปไดวา จากความหมายของภาวะผูนําที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปได

วา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง คอื กระบวนการทีผู่นาํพยายามเปล่ียนแปลงผูตามให

ปฏบิัตงิานอยางมปีระสิทธภิาพเกดิความไววางใจในการปฏบิัตงิานหรอืภารกจิตาง ๆ และ 

เกดิความจงรักภักดีและเชื่อถือในตัวผูนําเกดิความคลอยตาม พยายามแกปญหาในการ

ปฏบิัต ิเกดิความมั่นใจในตนเองมคีวามรบัผดิชอบและยอมอุทศิตนเพื่อองคกรดังนัน้

ผูบรหิารหรอืผูนาํการเปล่ียนแปลงที่ดี จงึตองมีความสามารถในการจูงใจคนใหทําส่ิงตาง ๆ 

ดวยความเต็มใจทําใหผูคนรูสึกอยากจะตดิตามไปทุกหนทุกแหงขณะเดียวกันก็ตองสงเสรมิ

ลูกนองใหไดแสดงออกถงึความรูสึกความสามารถใหมโีอกาสพัฒนาตนใหดีขึ้นกวาที่

เปนอยู ตองสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานที่อบอุน ซึ่งจะสัมพันธ 

กับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร ซึ่งผูนําและผูตามมปีฏสัิมพันธกันกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงสภาพทัง้สองฝาย คอื เปล่ียนผูตามไปเปนผูนําการเปล่ียนแปลง และเปล่ียน

ผูนําการเปล่ียนแปลงไปเปนผูนําแบบจรยิธรรม กลาวคือ ผูนําการเปล่ียนแปลงจะตระหนัก

ถงึความตองการของผูตามและจะกระตุนตามใหเกิดความสํานกึและยกระดับความ

ตองการขอผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขัน้ความตองการของมาสโลวและทําใหผูตามเกดิ

จติสํานกึของอุดมการณยดึถอืคานยิมเชงิจรยิธรรม เชน อิสรภาพ ความยตุธิรรม  

ความเสมอภาค สันตภิาพ และสิทธมินุษยชน ผูนําการเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนเปนผูนํา 

แบบจรยิธรรมอยางแทจรงิเมื่อไดยกระดับความประพฤตแิละความปรารถนาเชงิจรยิธรรม 

ของผูนําและผูตามใหสูงขึ้น กอใหเกดิการเปล่ียนแปลงทัง้สองฝาย สรางจติสํานกึใหผูตาม

เกดิความตองการในระดับขัน้ที่สูงกวาเดิมตามลําดับขัน้ความตองการของมาสโลว  

หรอืระดับการพัฒนาจรยิธรรมของโคลเบริกแลวจงึดําเนินการเปล่ียนสภาพทําใหผูนํา 

และผูตามไปสูจุดมุงหมายทีสู่งขึ้น ผูนําทัง้สามลักษณะตามทฤษฎขีองเบอรน มลัีกษณะเปน

แกนตอเนื่องภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนอยูปลายสุดของแกน ซึ่งตรงกันขามกับภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงซึ่งมุงเปล่ียนสภาพไปสูภาวะผูนําแบบจรยิธรรม 
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 สรุป จากการที่ผูวจิยัไดทําการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับภาวะผูนาํ

การเปล่ียนแปลงสามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง หมายถงึ พฤตกิรรม 

ของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร ที่สามารถกําหนด ส่ังการ  พฒันาความสามารถ หรอืกระตุนใหบุคลากร 

ผูใตบังคับบัญชา ใหเกิดการตอบสนองตามคาํส่ังและตรงตามความตองการ โดยผูบรหิาร 

มกีารเปล่ียนแปลงองคกร เพื่อพัฒนาหรอืปรบัปรุงวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขององคกร รวมถงึทาททีี่แสดงออกถงึความสามารถในการบริหารงานและนํากลุมคน 

ในชุมชนในการปฏบิัติกจิกรรม หรอืภารกจิของชุมชนได ตลอดทัง้ความสามารถในการ

แกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทัง้มกีารบํารงุขวัญ และกําลังใจผูปฏิบัตงิานเพื่อใหดําเนนิ

กจิกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได ตามแนวคดิเกี่ยวกับองคประกอบของ

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของ Bass (1985) ประกอบดวย 

1) การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนทางปญญา 

และ 4) การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล 
 

แนวคดิเกี่ยวกับหลกัธรรมาภบิาล 

 องคการสมัยใหมในปจจุบันเริ่มตื่นตัวในเรื่องจรยิธรรมอยางเห็นไดชัดทั้ง

องคการภาครัฐและเอกชน โดยใหความสนใจและพยายามนํามาใชเปนกลยุทธในการ

จัดการเนื่องจากเห็นวาหากยดึหลักในการดําเนนิงานและจะทําใหองคการสามารถ 

อยูรอดไดทามกลางการแขงขันที่รนุแรง นอกจากนี้ หลายองคการยงัไดนําหลักธรรมา 

ภบิาล และบรรษัทภบิาล และการแสดงความรับผิดชอบสังคมมาใชรวมดวย โดยทั้งหลัก

จรยิธรรม ธรรมาภบิาลและการแสดงความรบัผดิชอบสังคมแลวมสีวนสําคัญตอผลสําเร็จ

ขององคการและมสีวนทําใหองคการดํารงอยูได และสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางสงบ

สุข ผูบรหิารสมัยใหมจงึตองทําความเขาใจในเรื่องเหลานี้เพื่อการนําไปใชควบคูกับการ

จัดการไดอยางถูกตอง 

  “หลักธรรมาภิบาล” หรอือาจเรยีกไดวา “การบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี 

หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภบิาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance”  

ที ่หมายถงึ การปกครองที่เปนธรรมนัน้ไมใชแนวความคดิใหมที่เกดิขึ้นในสังคม แตเปนการ

สะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนษุยเปนพัน ๆ ป ซึ่งเปน

หลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมอืงและสังคมอยางมคีวามสงบสุข สามารถประสาน
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ประโยชนและคล่ีคลายปญหาขอขัดแยงโดยสันตวิธิแีละพฒันาสังคมใหมคีวามยั่งยนื 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับหลักธรรมาภบิาลซึ่งไดบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ นอกจากนัน้ยังไดนํามาบรรจุไวในสวนที่ 4 ยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรที่ 6 การบรหิารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจรติ

ประพฤตมิชิอบ และหลักธรรมาภบิาลยังไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รัฐบาลเปนผูนําในการวางนโยบายขับเคลื่อน

ประเทศ การดําเนนินโยบายดานตาง ๆ ภายใตกฎหมายเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมดวย

ถงึแมประเทศไทยไดนําหลักธรรมาภบิาลมาใชในภาครัฐและภาคเอกชน 

 ความหมายของธรรมาภบิาล 

 ธรรมาภบิาล (Good Governance) เปนหลักการที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน

ในระดับสากลวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ เมื่อป ค.ศ. 1989 นับเปน

ครัง้แรกที่มกีารนาํ Good Governance  มาใชโดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก  

(World Bank)  เรื่อง  “Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กลาวถงึ 

ความสําคัญ ของการมีการบรหิารจัดการที่ดี (Governance) และการฟนฟูเศรษฐกจิ รวมถงึ

การอธบิายเกี่ยวกับการกํากับดูแลที่ดีหรอืธรรมาภิบาลวาเปนลักษณะและวถิทีางของการ

ใชอํานาจในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกจิและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

ซึ่งครอบคลุมการมสีวนรวมของภาคสวนตาง ๆ การบรหิารจัดการภาครัฐ ภาระรับผดิชอบ 

กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพฒันาความโปรงใสและขอมูลขาวสาร (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552, หนา 4) 

 ความหมายของคําวาธรรมาภิบาล มาจากคําวา ธรรมะ แปลวาความถูกตองดีงาม 

อภบิาล แปลวา การปกครองหรอืการปกปกรักษา ธรรมาภบิาลจงึแปลวาการปกครอง 

ที่ยึดถอืความถูกตองดีงามเปนหลักหรอืการปกครองโดยธรรม สวนคําวา ธรรมรัฐ แปลวา

รัฐหรอืองคกรที่มรีูปแบบและการดําเนนิงานอยางถูกตองดีงาม (อริยธัช แกวเกาะสะบา, 

2560, หนา 3) 

 ประเทศไทยไดใหความสนใจเรื่องหลักธรรมาภบิาลอยางมาก ภายหลังประเทศ

เกดิวกิฤตเศรษฐกจิใน พ.ศ. 2540 เมื่อมกีารบงัคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ก็ยังมุงเนนการพัฒนาใหสัมพันธกับหลักธรรมาภบิาล โดยสงเสรมิ 

การมีสวนรวมทางการเมอืงของภาคประชาชน ตลอดถงึเรื่องการตรวจสอบอํานาจรัฐ 
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โดยภาคประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของ โดยใน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรไีดออกระเบยีบ

สํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี  

พ.ศ. 2542 เพื่อนําหลักธรรมาภบิาลไปปรับใชในองคกรภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมกีาร

พัฒนาการอยางตอเนื่อง และใน พ.ศ. 2545 ก็ไดมกีารตราพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิาร

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยเพิ่มมาตรา 3/1 ซึ่งมหีลักการเพื่อมุงเนนให 

สวนราชการใชวธิกีารบรหิารบานเมอืงที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏบิัตริาชการอกีทัง้ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึง่ไดมกีารกําหนด

เกี่ยวกับเรื่องการบรหิารบานเมอืงที่ดีเอาไวอกีดวย รวมทัง้ไดกําหนดแนวทางเพื่อการพัฒนา

สรางระบบบรหิารจัดการที่ดี ใหมปีระสิทธภิาพ ปราศจากการทุจรติ บนพื้นฐาน 

การมสีวนรวมของทุกฝาย ตอมาใน พ.ศ. 2546 ไดมกีารตราพระราชกฤษฎวีาดวยหลักเกณฑ

และวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้น ซึ่งมหีลักการเปนการกําหนด

หลักเกณฑและวธิกีารในการปฏบิตัริาชการและการส่ังการที่สวนราชการและขาราชการ

จะตองปฏบิัตริาชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี อันเปนการครอบคลุม

หลักการของระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบรหิารกจิการบานเมอืง

และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มผีลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ดังนัน้ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน 

ในการใชบังคับกฎหมาย จงึไดยกเลิกระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการสรางระบบบรหิาร

กจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีไดมมีตเิมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

2549 เห็นชอบวาระแหงชาตดิานจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และการปองกันการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบในภาครัฐ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรทัธา 

และไววางใจในการบรหิารราชการแผนดินของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐและ 

การใชจายเงนิของแผนดิน ซึ่งประกอบไปดวยยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน คอื การสราง

ผูนําและองคการแหงสุจรติธรรมตนแบบ การปรับเปล่ียนกระบวนทศันวัฒนธรรม คานยิม

และการพัฒนาขาราชการ การใหคําปรกึษา แนะนํา และการจัดการความรูเพื่อสงเสรมิ

คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล การปรับปรุงระบบบรหิารงานบุคคลใหเอื้อตอการ

สงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม การพัฒนาระบบบรหิารงานจัดการดานคุณธรรม  

และจรยิธรรม ธรรมาภบิาล การวัดผลและตรวจสอบดานจรยิธรรม และการวางระบบ

สนับสนุนและปจจัยพื้นฐานดานจรยิธรรม และธรรมาภบิาล 

 จากความหมายขางตนอาจสรุปไดวา ธรรมาภบิาล (Good Governance) หมายถึง 

เปนการสรางการบรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดีเปนการสรางระบบการบรหิารจัดการ
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บานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จําเปนตองรวมดําเนินกิจการอยาง

ตอเนื่องทัง้ในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง ระยะยาว โดยตองมกีารปฏริูปใน 3 สวนดังนี้ 

  1. ภาครัฐ ตองปฏริูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐใหมคีวามโปรงใส ซื่อสัตย สุจรติ ซื่อตรง มปีระสิทธภิาพเกดิประสิทธผิล

มรีูปธรรมที่ชัดเจน ถอืประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการบรหิารประเทศ สามารถทํางาน

รวมกับภาคธุรกจิเอกชน ไดอยางราบรื่นและเปนที่พงึพอใจรวมกันทกุภาคสวน 

  2. ภาคธุรกจิเอกชนตองปฏริูปการทํางานโดยยึดกตกิาที่โปรงใส มคีวามซื่อสัตย  

มคีวามรบัผดิชอบตอผูถือหุน เปนธรรมตอลูกคา รับผดิชอบตอสังคม มมีาตรฐานการบรกิาร

มรีะบบตรวจสอบที่มคีณุภาพสามารถทํางานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรืน่

และเปนที่พึงพอใจรวมกันทุกภาคสวน 

  3. ภาคประชาชน ตองสรางเสรมิใหประชาชนเกดิความตระหนักในสิทธหินาที่

และความรบัผิดชอบทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง มคีวามรูความเขาใจหลักการ โดย

มุงเนนการทํางานอยางมปีระสิทธภิาพประสิทธผิล แลวกอใหเกดิประโยชนตอความตองการ

ของประชาชนสูงที่สุด และเปนการเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

บานเมือง ซึ่งการที่จะทําใหหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบานเมืองเกิดผล

สําเร็จไดนั้น ผูบริหารหรือผูนาํมีความสําคัญเปนอยางมากที่จะนาํมายึดถือปฏิบัติเพื่อให

เปนแบบอยางแกประชาชน และเพื่อใหประชาชนเกดิความเขาใจถงึหลักธรรมาภบิาลมากขึ้น 

ตองเรงดําเนนิการใหการศกึษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกประชาชน 

 องคประกอบของการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 

 อานันท ปนยารชุน (2541, หนา 12 อางถึงใน พิสมัย คูศรีพิทักษ, 2553,  

หนา 26-27) ก็เปนอีกบุคคลหนึ่งที่มีสวนชวยปลุกกระแสผลักดันใหแนวคิดเรื่องธรรมรัฐ

เปนที่รับรูกันอยางกวางขวางในสังคมไทย ทานวาธรรมรัฐ คือการปกครองบานเมือง

และการบรหิารที่มปีระสิทธภิาพมคีวามเที่ยงธรรมเพื่อประโยชนสวนรวมทานเห็นดวยกับ

องคประกอบ ของธรรมรัฐที่เสนอโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชยีและไดขยายความ

พรอมทัง้เสนอองคประกอบเพิ่มเตมิดังนี้ 

  1. การทํางานอยางมหีลักการและรับผดิชอบ ซึ่งหมายความวา การตัดสินใจ

กระทําการใด ๆ หรือมาตรการที่นําไปใชในการกระทําใด ๆ ก็ดี ตองสามารถอธิบาย 

โดยมีขอมลูใหบุคคลที่เกี่ยวของรับรูไดวาเหตุใดจงึตัดสินใจอยางนัน้ ซึ่งเมื่อมกีารตัดสินใจ

ไปแลวผลออกมาอาจดีหรอืไมดีก็ได แตบุคคลตองรับผดิชอบตอการตดัสินใจของเขา 
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ในประเด็นนี้ไมใชเรื่องของการถูกหรือผิดแตตองการแสดงความโปรงใสหรือความบริสุทธิ์

ใจวามีปจจัยอะไรทีน่าํไปสูการตัดสินใจนัน้ และเมื่อตัดสินใจแลวสามารถอธบิายใหกับ

บุคคลที่เกี่ยวของหรอืผูมสีวนไดสวนเสียทราบได 

  2. การมสีวนรวมของประชาชน เริม่ตัง้แตการเลอืกตัง้ การมสีวนรวมในการ

ตัดสินใจในนโยบาย เชน การมีประชาพจิารณ ประชามติ การเขาชื่อกันเสนอรางกฎหมาย 

ในหมวดเกี่ยวกับสิทธเิสรภีาพและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การเขาชื่อกันเพื่อดําเนนิการ

ใหมกีารถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง เนื่องจากมพีฤตกิรรมร่าํรวยผดิปกตหิรอืสอ

ไปในทางทุจริตตอหนาที่ ใชอํานาจฝาฝนตอรัฐธรรมนูญและตอกฎหมายอื่น ๆ หรือแมแต

การชุมนุมเดินขบวน เปนตน ทั้งหมดที่กลาวมานี้คือการประกันวาผูอยูในตาํแหนงบริหาร

รวมทัง้ขาราชการจะไมทําการละเมดิตอการปกครองแบบธรรมรัฐ 

  3. ความสามารถคาดการณได หมายถึง ความสามารถที่จะคาดการณทํานาย

ถงึความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงใด ๆ ได 

  4. ความโปรงใส ธรรมรัฐจะเกดิขึ้นไมไดถาทกุอยางอยูภายใตระบบทีเ่ต็มไป

ดวยความนาสะพรึงกลัว หรือภายใตอํานาจรัฐและระบบราชการที่ลนฟา โดยที่ประชาชน

ไมมสิีทธทิี่จะทราบขอมลูขาวสารมกีระบวนการปกครองและการบรหิารที่ขาดความโปรงใส 

มกีารอางถงึความลับทางราชการอยูเสมอ ประชาชนตองตกอยูในภาวะจํายอมไมมหีนทาง

ของการเรยีกรองความยุตธิรรมหรอืเรยีกรองสิทธไิด ตัวอยางกรณ ีพระราชบัญญัตขิอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 ที่ใหสิทธ ิ

แกประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลขาวสารของทางราชการได จากที่เมื่อกอนคําวา 

“ความลับทางราชการ” ถูกนํามาใชเปนขออางของบรรดาขาราชการทั้งหลายในการที่จะ

ไมอนุญาตใหประชาชนรับรูหรือเขาถงึเอกสารตลอดจนขอมูลขาวสารของหนวยราชการ

แทบทุกแหง ทัง้นี้เพราะมรีะเบยีบและกฎหมายที่เอื้อตอการใหความคุมครองความลับ 

ของทางราชการ เชน พระราชบัญญัตคิุมครองความลับในราชการ  พ.ศ. 2488 เปนตน  

จนทําใหทัง้สองฝายคือขาราชการ และประชาชนยอมรับเปนหลักการสําคัญวา 

ประชาชนทั่วไปไมมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ หากรบัรูไดก็เปนเพยีง

ขอยกเวนของหลักการดังกลาว ซึ่งก็ตองอยูภายใตดุลยพนิจิของขาราชการระดับสูง 

ของหนวยงานนัน้ ๆ อีก นอกจากเปนขออางในการกีดกันสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร

ของประชาชนแลว ความลับของทางราชการบางครัง้ก็อาจเปนชองทางในการใชอํานาจ

หนาที่ ที่ไมถูกไมควรไดอีกดวย ดังที่มผีูกลาววา “ความลับอาจเปนส่ิงที่กอใหเกิดความ 
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ไมยุติธรรมได” ในหลายประเทศจึงถือวา “สิทธิในการรับรู” (Right to Know) เปนสิทธ ิ

ขัน้พื้นฐานที่สําคัญเพื่อใชในการควบคุมตลอดจนการตรวจสอบการดําเนนิงานของฝาย

บานเมอืงใหเปนไปอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม 

  5. หลักนติธิรรม หมายถงึ การปกครองโดยกฎหมาย กลาวคอืบุคคลทุกคน

เสมอกันในกฎหมาย บุคคลจะตองรับโทษเพื่อการกระทําผดิอันใดตอเมื่อมกีฎหมายบัญญัติ

ไววา การกระทํานัน้เปนความผดิและกําหนดโทษไวและจะตองไดรับการพจิารณาพพิากษา

คดีจากศาลยุตธิรรมที่มคีวามเปนอสิระในการชี้ขาดตัดสินคดี เมื่อมขีอพพิาทเกดิขึ้นระหวาง

บุคคลกับบคุคลดวยกันเอง หรอืระหวางบุคคลกับรัฐ ดังนัน้จะเห็นไดวาในระบบนี้นอกจาก

มรีะบบกฎหมายที่มคีวามยุตธิรรมตอทัง้สังคมและตอปจเจกบุคคลแลว ผูใชกฎหมาย เชน 

ตุลาการ อัยการ ทนายความ ตํารวจ ฯลฯ จะตองเปนผูมีคุณภาพและมีความเที่ยงธรรม

อยางแทจริง มีความเปนอิสระที่ไมขึ้นตอผลประโยชนหรืออํานาจของคนกลุมหนึ่งกลุมใด

ในประเทศที่เปนประชาธปิไตยทัง้หลาย จงึยอมรับกันวาการทีร่ัฐเขามาเกี่ยวของกับกิจการ

ของเอกชนนั้นสามารถกระทาํได และไมถือวากระทบกระเทือนตอหลักการประชาธิปไตย 

หากการเขามาเกี่ยวของของรัฐนัน้เปนการทาํใหเกดิความยุตธิรรมทางสังคมและประชาชน

สวนรวมไดประโยชน 

 ชนะศักด์ิ ยุวบรูณ (2543, หนา 3-12 อางถงึใน รัตนตกิร จนีบตุร, 2552,  

หนา 21-22) กลาววา สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อปพุทธศักราช 2542 โดยคณะรัฐมนตรี

ไดมติเห็นชอบวาระแหงชาตสํิาหรับการสรางระบบบริหารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี 

โดยไดกําหนดเปนระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบรหิารกจิการ

บานเมอืงและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ขึ้น ระเบยีบนี้มผีลบังคับใชตัง้แตวันที่  

11 สิงหาคม 2542 โดยทุกภาคสวนราชการตองถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติ 

ตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไดระบุถึงหลักสําคัญของ

ธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ 

มสีวนรวม หลักความรบัผดิชอบ และหลักความคุมคา จะเห็นไดวาองคประกอบหลัก 

ของธรรมาภบิาลที่เสนอโดยระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีเนนการกําหนดเปนกรอบ

แนวทางใหแกหนวยงานราชการเพื่อถอืปฏบิัต ิ

  1. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบัญญัติ ใหทันสมัย 
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และเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทาํใหสังคมยนิยอมพรอมใจกันปฏบิัตติาม

กฎหมายและกฎขอบัญญัติเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใช

อําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

   หลักการสําคัญอันเปนสาระสําคัญของ “หลักนติธิรรม” ประกอบดวย  

7 หลักการ คอื หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการคุมครองสิทธแิละเสรภีาพ  

หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง ความชอบดวยกฎหมาย

ในทางเนื้อหา หลักความเปนอิสระของผูพพิากษา หลัก “ไมมคีวามผดิ และไมมีโทษ 

โดยไมมกีฎหมาย” และ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

   1) หลักการแบงแยกอํานาจเปนพื้นฐานที่สําคญัของหลักนติธิรรม เพราะ 

หลักการแบงแยกอํานาจเปนหลักที่แสดงใหเห็นถงึการอยูรวมกันของการแบงแยกอํานาจ

การตรวจสอบอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ  

   2) หลักการคุมครองสิทธแิละเสรภีาพ หลักนิตธิรรมมคีวามเกี่ยวพันกัน

กับสิทธใินเสรภีาพของบุคคล และสิทธใินความเสมอภาค สิทธทิัง้สองประการดังกลาว

ขางตนถอืวาเปนพื้นฐานของ “ศักด์ิศรคีวามเปนมนุษย” อันเปนหลักการสําคัญตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  

   3) หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง  

การใชกฎหมายของฝายตุลาการ หรอืฝายปกครองที่เปนการจํากัดสิทธขิองประชาชนมผีล

มาจากกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ จากตวัแทนของประชาชน โดย ฝายตุลาการจะตอง

ไมพจิารณาพพิากษาเรื่องใดเรือ่งหนึง่ ใหแตกตางไปจากบทบัญญัตขิองกฎหมาย ฝายตุลา

การมคีวามผูกพนัที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทยีมกัน ฝายตุลาการมคีวามผูกพัน 

ที่จะตองใชดุลพนิจิโดยปราศจากขอบกพรอง 

   4) หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา เปนหลักที่เรยีกรองใหฝาย

นติบิัญญัตหิรอืฝายปกครองทอีอกกฎหมายลําดับรอง กําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมาย

ใหเปนตามหลักความแนนอนของกฎหมาย หลักหามมใิหกฎหมายมีผลยอนหลัง และหลัก

ความพอสมควรแกเหต ุ 

   5) หลักความอิสระของผูพพิากษา ผูพพิากษาสามารถทําภาระหนาที่

ในทางตุลาการไดโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผูพพิากษามคีวามผูกพนัเฉพาะตอ

กฎหมายและ ทําการพจิารณาพพิากษาภายใตมโนธรรมของตนเทานัน้ โดยวางอยูบน

พื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กลาวคอื ความอิสระจากคูความ ความอสิระ 
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จากรัฐ และความอิสระจากสังคม  

   6) หลัก “ไมมคีวามผดิ และไมมโีทษโดยไมมกีฎหมาย” เมื่อไมมี

ขอบัญญัตทิางกฎหมายใหเปนความผดิ แลวจะเอาผดิกับบุคคลนัน้ ๆ มไิด  

   7) หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวา 

รัฐธรรมนูญไดรับการยอมรับใหเปนกฎหมายทีอ่ยูในลําดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐ

นัน้ และหากกฎหมายที่อยูในลําดับที่ต่ํากวาขัดหรอืแยงกับรัฐธรรมนญูกฎหมายดังกลาว

ยอมไมมผีลบังคับ 

  2. หลักคุณธรรม เปนการยดึมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่

ของรัฐยดึถอืปฏบิัตติอหนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน

พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมคีวามซื่อสัตย จรงิใจ ขยันอดทน มรีะเบยีบวนิัย 

ประกอบอาชพีสุจรติจนเปนนสัิยประจําชาต ิ

   หลักคุณธรรม ประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 หลักการคอืหนวยงาน

ปลอดการทุจรติ หนวยงานปลอดจากการทําผดิวนิัย และปลอดจากการทําผดิมาตรฐาน

วชิาชพีนยิมและจรรยาบรรณ องคประกอบของคุณธรรมหรอืพฤตกิรรมที่พงึประสงค 

ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรอืมคีอรัปชั่นนอยลง คอรัปชั่น การฉอราษฎรบังหลวง หรอื 

corruption โดยรวม หมายถงึ การทําใหเสียหาย การทําลาย หรอืการละเมดิจรยิธรรม 

ธรรมปฏบิตัแิละกฎหมาย สําหรับพษิภัยของคอรัปชั่นไดสรางความเสียหายและความ

เดือดรอน และเปนพฤตกิรรมที่สงผลในทางลบตอคุณธรรมของการบรหิารจัดการ 

อยางรายแรง เมื่อพจิารณาเรื่องของคุณธรรมจงึควรพจิารณาเรื่องตอไปนี้  

   1) องคประกอบคุณธรรมหรอืพฤตกิรรมที่พงึประสงคที่ปลอดจากการ 

ไมปฏบิัตติามกฎหมายอยางโจงแจงหรอืไมปฏบิัตติามกฎหมายนอยลง  

   2) องคประกอบคุณธรรมหรอืพฤตกิรรมที่พงึประสงคที่ปลอดจากการ

ปฏบิัตทิีน่อยกวาหรอืไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดหรอืปฏบิัติ เชนนี้นอยลง  

   3) องคประกอบคุณธรรมหรอืพฤตกิรรมที่พงึประสงคที่ปลอดจากการ

ปฏบิัตทิี่มากกวาที่กฎหมายกําหนด หรอืปฏบิตัิ เชนนี้นอยลง  

   4) องคประกอบคุณธรรมหรอืพฤตกิรรมที่พงึประสงคที่ปลอดจากการ

ปฏบิัตติามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวธิกีารที่ผดิกฎหมายหรอืปฏบิัติ เชนนี้นอยลง 

  3. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 

โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล
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ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร

ไดสะดวกและมกีระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

   หลักความโปรงใสประกอบไปดวยหลักการยอย 4 หลักการคอื 

หนวยงานมคีวามโปรงใสดานโครงสราง หนวยงานมคีวามโปรงใสดานการใหคุณ 

หนวยงานมคีวามโปรงใสดานการใหโทษ หนวยงานมคีวามโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล  

  4. หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู 

และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็น 

การไตสวนสาธารณะ ประชาพจิารณ การแสดงประชามต ิ

   การมสีวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชน หรอืผูม ี

สวนไดสวนเสียไดมโีอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกจิกรรมตาง ๆ ที่มผีลตอชวีติ 

ความเปนอยูของประชาชน รวมทัง้มีการนําความคดิเห็นดังกลาวไปประกอบการพจิารณา

กําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมสีวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ

ส่ือสารในระบบเปด กลาวคอื เปนการสื่อสารสองทางทัง้อยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมสีวนไดสวนเสีย และเปน

การเสรมิสรางความสามัคคใีนสังคม ระดับการใหขอมูลเปนระดับต่ําสุดและเปนวธิกีาร 

ที่งายที่สุดของการตดิตอส่ือสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูล 

แกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ และยังเปดโอกาสใหแสดง 

ความคดิเห็นหรอืเขามาเกี่ยวของใด ๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดง

นทิรรศการ และการทาํหนังสือพมิพใหขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมตาง ๆ  

   หลักการมสีวนรวมประกอบไปดวยหลักการสําคัญ 4 หลักการคอื  

   1) ระดับการใหขอมูล เปนระดับต่าํสุดและเปนวธิกีารที่งายที่สุด 

ของการตดิตอส่ือสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชน

เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ และยังเปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็นหรอื

เขามาเกี่ยวของใด ๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนทิรรศการ และการทาํ

หนังสือพมิพใหขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมตาง ๆ  

   2) ระดับการเปดรับความคดิเห็นจากประชาชน เปนระดับขัน้ที่สูงกวา

ระดับแรก กลาวคอื ผูวางแผนโครงการเชญิชวนใหประชาชนแสดงความคดิเห็นเพื่อใหได

ขอมลูมากขึ้น และประเด็นในการประเมนิขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจความ
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คดิเห็นของประชาชนเกีย่วกับการรเิริ่มโครงการตาง ๆ และการบรรยายใหประชาชนฟง

เกี่ยวกับโครงการตาง ๆ แลวขอความคดิเห็นจากผูฟง รวมไปถงึการรวมปรกึษาหารอื  

เปนตน  

   3) ระดับการวางแผนรวมกัน และการตัดสินใจ เปนระดับขัน้ที่สูงกวา 

การปรกึษาหารอื กลาวคอื เปนเรื่องการมสีวนรวมที่มขีอบเขตกวางมากขึ้น มคีวาม

รับผดิชอบรวมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรยีมโครงการ และเตรยีมรับผลที่จะ

เกดิขึ้นจากการดําเนนิโครงการ ระดับนี้มักใชในกรณทีี่เปนเรื่องซับซอนและมขีอโตแยงมาก 

เชน การใชกลุมที่ปรกึษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒใินสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การใช

อนุญาโตตุลาการเพื่อปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพื่อหาทางประนปีระนอมกัน เปนตน  

   4) ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมสีวนรวม สรางความเขาใจใหกับ

สาธารณชน เปนระดับขัน้ที่สูงสุดของการมีสวนรวม คอืเปนระดับที่ผูรับผดิชอบโครงการ 

ไดตระหนักถงึความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการมสีวนรวมของประชาชน 

และไดมกีารพัฒนาสมรรถนะหรอืขดีความสามารถในการมสีวนรวมของประชาชน 

ใหมากขึ้นจนอยูในระดับที่สามารถมสีวนรวมไดอยางเต็มที่ และเกดิประโยชนสูงสุด 

  5. หลักความรับผดิชอบ เปนการตระหนักในสิทธหินาที่ ความสํานกึในความ

รับผดิชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมอืง และกระตอืรอืรนในการแกปญหา 

ตลอดจนการเคารพในความคดิเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรบัผลจากการกระทาํ

ของตน 

   หลักความรับผดืชอบมคีวามหมายกวางกวาความสามารถในการตอบ

คําถามหรอือธบิายเกี่ยวกับพฤตกิรรมไดเทานัน้ ยังรวมถงึความรับผดิชอบในผลงาน หรอื

ปฏบิัตหินาที่ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทัง้การตอบสนองตอความคาดหวัง

ของสาธารณะ เปนเรื่องของความพรอมที่จะรบัผดิชอบ ความพรอมที่จะถูกตรวจสอบได 

โดยในแงมุมของการปฏบิัตถิอืวา สํานกึรับผดิชอบเปนคุณสมบัตหิรอืทักษะที่บคุคลพงึ

แสดงออกเพื่อเปนเครื่องชี้วาไดยอมรับในภารกจิที่ไดรับมอบหมายและนําไปปฏบิตัดิวย

ความรบัผดิชอบ ประกอบดวยหลักการยอยดังนี้  

   1) การมเีปาหมายทีช่ัดเจน เปนส่ิงสําคัญส่ิงแรกของระบบสํานกึ

รับผดิชอบกลาวคอื องคการจะตองทําการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของการ

ปฏบิัตกิารสรางวัฒนธรรมใหมใหชัดเจนวาตองการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ตองการเห็น

ผลลัพธนัน้  
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   2) ทุกคนเปนเจาของรวมกัน จากเปาหมายทีไ่ดกําหนดเอาไว ตอง

ประกาศใหทุกคนไดรับรูและเกดิความเขาใจถึงส่ิงที่ตองการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่

ตองการใหเห็นผลงาน เปดโอกาสใหทุกคนไดเปนเจาของโครงการสรางวฒันธรรมนี้รวมกัน 

เพื่อใหเกดิการประสานกาลังคนรวมใจกันทํางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององคการ  

   3) การปฏบิตักิารอยางมปีระสิทธภิาพ ความสําเร็จของการสราง

วัฒนธรรมสํานกึรับผดิชอบ อยูที่ความสามารถของหนวยงานในการสื่อสารสรางความ

เขาใจใหเกิดขึ้นในองคการ ผูบรหิารใหความสนับสนุน แนะนํา ทําการตัดสินใจอยางมี

ประสิทธภิาพและมกีารประสานงานรวมมอืกันทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในองคการ  

   4) การจดัการพฤตกิรรมที่ไมเอื้อการทํางานอยางไมหยุดยัง้ ปจจุบัน 

การเปล่ียนแปลงนับวาเปนเรื่องปกติ และทุกครัง้ที่มกีารเปล่ียนแปลงมักจะมกีารตอตาน

การเปล่ียนแปลงเสมอ หนวยงานตองมมีาตรการในการจัดการกับพฤตกิรรมการ ตอตาน

การเปล่ียนแปลงดังกลาวเพื่อใหทุกคนเกดิการยอมรับแนวความคดิและเทคโนโลยใีหม ๆ  

   5) การมแีผนการสํารอง สวนประกอบสําคัญขององคการที่มลัีกษณะ

วัฒนธรรมสํานกึรับผดิชอบ ตองมกีารวางแผนฟนฟู ที่สามารถสื่อสารใหทุกคนในองคการ

ไดทราบและเขาใจถงึแผน และนโยบายขององคการ และทีสํ่าคัญคอื ตองมกีารกระจาย

ขอมลูขาวสารที่ถูกตองสมบูรณอยางเปดเผย 

   6) การตดิตามและประเมนิผลการทํางาน องคการจําเปนตองมกีาร

ตดิตามและประเมนิผลการทํางานเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบดูวาผลงาน

นัน้เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กําหนดไวหรอืไม ผลงานทีพ่บวายังไมเปนไปตาม

มาตรฐานทีกํ่าหนดตองมกีารดําเนนิการแกไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ไดมาตรฐานตองไดรับ

การยอมรับยกยองในองคการ 

  6. หลักความคุมคา เปนการบรหิารจัดการและใชทรัพยากรที่มจีํากัดเพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา 

สรางสรรคสินคาและบรกิารที่มคีุณภาพ จะสามารถแขงขันไดในเวทนีานาชาต ิและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตใิหสมบูรณยั่งยนื 

   หลักการนี้คํานงึถงึประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบรหิารการจัดการ

และการใชทรัพยากรทีม่อียูอยางจํากัด ส่ิงเหลานี้เปนผลในการปฏบิตัอัินเกดิจากการใช

หลักธรรมาภิบาลนัน่เอง ประกอบดวย 

   1) การประหยัด หมายถงึ  



 

 

37 

    1.1) การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม  

    1.2) การไมมคีวามขัดแยงเรื่องผลประโยชน  

    1.3) การมผีลผลิตหรอืบรกิารไดมาตรฐาน  

    1.4) การมกีารตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงนิ  

    1.5) การมกีารใชเงนิอยางมปีระสิทธภิาพ  

   2) การใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด หมายถงึ  

    2.1) มกีารใชทรพัยากรอยางมปีระสิทธภิาพ  

    2.2) มกีารพัฒนาทรพัยากรบุคคล  

    2.3) มกีารใชผลตอบแทนตามผลงาน  

   3) ความสามารถในการแขงขัน หมายถงึ  

    3.1) การมนีโยบาย แผน วสัิยทัศน พนัธกจิ และเปาหมาย  

    3.2) การมกีารเนนผลงานดานบรกิาร  

    3.3) การมกีารประเมนิผลการทํางาน  

    3.4) ผูบรหิารระดับสูงมีสภาวะผูนํา  

   เมื่อมหีลักการที่เปนแนวทางในการสรางธรรมาภบิาลแลว หนวยงาน 

ที่ตองการใชหลักการบรหิารแนวใหมที่มุงสรางธรรมาภบิาลสามารถประยุกตใชไดและวัด

ระดับการมธีรรมาภบิาลของหนวยงานตนได โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทัง้จากผูใหบรกิาร

และผูรับบรกิาร ตลอดจนรวบรวมขอมูลที่มอียูแลวในหนวยงาน ภาพขางลางนี้เปนตัวอยาง

ของการนําหลักการขางตนไปสรางตัวชี้วัดและนําไปทดสอบจรงิในหนวยงาน และสามารถ

แสดงผลใหเขาใจไดงาย ทําใหผูบรหิารสามารถนําไปปรบัปรุงแกไขการทํางานของ

หนวยงานใหมธีรรมาภบิาลมากขึ้นได 

 สํานักงานขาราชการพลเรือน (2544, หนา 15 อางถึงใน ทรงศักด์ิ โอษะคลัง, 

2550, หนา 18-21) ไดจัดทาํระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหาร

กจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2542 มุงเนนใหหนวยงานของรัฐ ดําเนนิงานตามภาระหนาที่โดย

ยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 

หลักความมสีวนรวม หลักความรบัผดิชอบและหลักความคุมคา แตละหลักสามารถจําแนก

เปน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับองคการ ซึ่งแตละระดับมีความ

เชื่อมโยงสัมพันธกันกลาวคอืองคกรที่มกีารบรหิารจัดการที่ดี จะชวยสนับสนุนการบรหิาร

จัดการที่ดีระดับภาครัฐ และระดับประเทศตอไป ในทางกลับกัน การกําหนดบทบาทของ



 

 

38 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในระดับประเทศ จะมีผลตอบทบาทภารกิจ 

และการบรหิารจัดการของระดับภาครัฐ และระดับองคกรดวย 

  1. หลักนติธิรรม (Rule of Law) หมายถงึ การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม 

การบัญญัต ิการใหเปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎกตกิา และการปฏบิัตติามกฎกตกิา  

ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคํานงึถงึสิทธ ิเสรภีาพ ความยตุธิรรมของสมาชกิ 

   ในระดับประเทศ หมายถงึ กระบวนการเสนอ รางกฎหมาย กฎ ขอบัญญัต ิ

ตาง ๆ เปนไปดวยความชอบธรรม เนื้อหาของกฎหมายมคีวามทันสมัย เปนธรรมเปนที่ยอมรับ

ของสังคม และสังคมยนิยอมพรอมใจปฏบิัต ิตามกฎหมาย กฎ ขอบัญญัตเิหลานั้น จะตอง

ไมขัดกับรัฐธรรมนูญ บัญญัตใิชกับทุกคน อยางเสมอภาค ไมเลือกปฏบิัตแิละไมขัดแยง 

กับเจตนารมณของกฎหมาย 

   ในระดับภาครัฐ หมายถงึ การปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบที่ใชในการ

บรหิารงานรวมกันภายในภาครัฐ เชน กฎหมาย กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณ 

พัสดุและบริหารงานบุคคล  ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาปรับปรุงตามแผนปฏิรูป

ระบบบรหิารภาครัฐเพือ่ใหเนื้อหา มคีวามทันสมยั และเอื้อตอการบรหิารงานที่คลองตัว 

และรับผดิชอบตอผลงานและประชาชนของแตละองคกร 

   ในระดับองคกร หมายถึง กฎ กติกาที่ใชในการบริหารงานภายใน เชน 

การมาทํางานหรือเขาประชุมใหตรงตอเวลา การใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคกัน 

รวมถงึขอตกลงในการสับเปล่ียนหนาที่ภายในองคกร 

  2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถงึ การยดึมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสรมิ

สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน 

อดทน มรีะเบยีบวนิัย ประกอบอาชพีสุจรติจนเปนนสัิยประจําชาต ิ

   ในระดับประเทศ ประชาชนแตละคนทําหนาที่อยางถูกตอง คอืเลือกทํางาน

ที่สุจรติและเปนประโยชนตอสังคม ตอสวนรวม ปฏบิัตติามกฎหมาย และเปนพลเมอืงดี คอื 

ถือปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ไดแก สัจจะ–การรักษาความสัจ ทมะ–การรูจักขมใจตนเอง  

ขันติ–การอดทน การอดกล้ันและอดออม และจาคะ-การรูจักละวางความชั่วความทุจริต  

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกคนไทยทุกคน 

เนื่องในโอกาสครบ 200 ป กรุงรัตนโกสินทร (ป 2525) ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติ

หนาที่ ใหเปนตัวอยางแกประชาชนดวย 
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   ในระดับภาครัฐ ผูแทนประชาชนที่เขาไปบริหารราชการ ตองเขาสูหนาที่

ดวยความชอบธรรม ทั้งเจาหนาที่ของรัฐฝายการเมือง และฝายประจําจะตองปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 77 

   ในระดับองคกร เจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏบิัตงิานใหมปีระสิทธภิาพ  

ใหความยตุธิรรมแกประชาชนอยางเทาเทยีมกัน รวมทัง้จัดระบบงานที่ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนและตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพล

เรือน พ.ศ. 2537 คือมีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูรวมงาน ตอประชาชน

และสังคม 

  3. หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การสรางความไววางใจ 

ซึ่งกันและกันของคนในชาต ิโดยปรบัปรุงกลไกการทํางานขององคกรทกุวงการใหมคีวาม

โปรงใสในระดับประเทศ ประชาชนมอิีสระในการส่ือสาร ส่ือมวลชนสามารถปฏบิตัหินาที่

อยางเต็มที่และมีจริยธรรม มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอสังคมอยาง

ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถงึขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได 

   ในระดับภาครัฐการตัดสินใจและการปฏบิัตงิานของภาครัฐตองมคีวามโปรงใส 

เรื่องนี้เปนประเด็นสําคญัในการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมของภาคธุรกจิ ขอมูลขาวสาร 

ของภาครัฐจะชวยใหภาคธุรกจิเอกชนและประชาชนตัดสินใจไดถูกตอง และประชาชน

สามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ชวยใหประชาชนมโีอกาสมากในการไดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ 

การดําเนนิการตาง ๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปนเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเห็นและ

ใชสิทธทิางการเมอืงไดโดยถูกตองกับความเปนจรงิ อันเปนการสงเสริมใหมคีวามเปนรัฐบาล

โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 

   ในระดับองคกร ประชาชนรูขัน้ตอนที่จะตดิตองาน และสามารถตรวจสอบ

การทํางานได ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชนของหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2532 กําหนดใหหนวยงานของรัฐกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ

เพื่อประชาชน และภายในองคกรจะตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจในการบริหารงาน 

เงนิ คน มกีารส่ือสารที่ดีภายในดวย เชน มกีารกระจายขาวรายวันหรอืรายสัปดาห เพื่อให

สมาชกิใหองคกร ไดรับความเคล่ือนไหวขององคกร 
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  4. หลักความมีสวนรวม (Participation) หมายถงึ การเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมรับรู และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวย

การแสดงความคดิเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพจิารณ การแสดงประชามตหิรอื

อื่น ๆ 

   ในระดับประเทศ รัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลยอมมสิีทธมิสีวนรวมในการ

พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐที่จะมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 

(มาตรา 60) และใหรัฐสงเสรมิสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย 

การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้ง

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ (มาตรา 76) นอกจากนัน้ยังใหรัฐตองกระจายอํานาจ

ใหทองถิน่พึ่งตนเอง และตัดสินใจในกจิการทองถิน่ไดเอง พัฒนาเศรษฐกจิทองถิ่น และระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถงึ 

และเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ขนาดใหญ โดยคํานงึถงึเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนัน้ (มาตรา 78)  

และใหเอกชนเขามามสีวนรวมจัดการศกึษาอบรมดวย (มาตรา 81) 

  5. หลักความรับผดิชอบ (Accountability) หมายถงึ การตระหนักในสิทธหินาที ่

ความสํานกึในความรบัผดิชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมอืง และกระตอืรอืรน

ในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคดิเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับ

ผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน 

   ในระดับประเทศ ประชาชนรูเขาใจการใชสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติหนาที่ 

ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายและใชอํานาจโดยคํานงึถงึศักด์ิศรคีวามเปนมนุษย สิทธแิละเสรภีาพตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมคีวามรับผดิชอบตามบทบาทหนาที่ของภาครัฐ ธุรกจิ 

เอกชนมีหนาที่สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยใหผูบริโภค และไมสราง

ความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในทองที ่

   ในระดับภาครัฐ มาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญกําหนดแนวทางสําหรบั 

การตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบรหิาราชการแผนดิน โดยในการแถลง 

นโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีที่จะเขาบรหิารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอรฐัสภา 

ใหชัดแจงวาจะดําเนนิการใด เพื่อบรหิารราชการแผนดิน ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ ตามที่บัญญัติไว ในหมวดนี้และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานรวมทัง้
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ปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง การจัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบ

ระหวางเจาหนาที่ของรัฐฝายการเมอืง และฝายประจาํจะตองมคีวามชัดเจน โดยใหฝาย

การเมอืงรับผดิชอบในเรื่องนโยบาย สวนฝายประจาํ รับผิดชอบในการดําเนินการให

บรรลุผลตามนโยบาย กรณีเกิดปญหาในสังคม ภาครัฐตองชี้แจงตอประชาชนได 

   ในระดับองคกร มกีารกําหนดโครงสรางและระบบการใชอํานาจรัฐใหม 

มกีารกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสูระดับลาง เพื่อใหความรับผิดชอบในทุกระดับ 

มีความชัดเจน และมรีายงานประจําป รายงานผลการปฏบิัตงิานที่มตีัวชี้วัดความสําเร็จ 

รณรงคใหประชาชนรับผดิชอบดวย 

  6. หลักความคุมคา (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและใช

ทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทย มีความ

ประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดใน

เวทโีลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตใิหสมบูรณยั่งยนื 

   ในระดับประเทศการใชทรัพยากรของประเทศตองเปนไปดวยความประหยัด 

หมุนเวยีนใชและสรางทดแทนใหมอยางมปีระสิทธภิาพ พยายามลดการเกดิมลภาวะทัง้ในดิน 

ในน้ําและบนอากาศ เพือ่การสงทอดทรัพยากรที่มีความสมบูรณใหคนไทยรุนถัดไป 

   ในระดับภาครัฐทุกหนวยงานจะตองใชงบประมาณอยางประหยัดมรีายงานผล

การทํางานและแสดงประสิทธภิาพในการใชทรพัยากรตอสาธารณะ ซึง่เจาหนาที่ของรัฐตองมี

ความเขาใจอยางดีในเรื่องประสิทธภิาพและความคุมคาของโครงการ 

   ในระดับองคกรผูบรหิารตองทบทวนงานในความรับผดิชอบทัง้หมด 

เพื่อพิจารณาถายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ทําใหมีประสิทธิภาพ 

สูงกวาออกไป เลือกนําเทคโนโลยสีมัยใหมมาใช และพัฒนาความสามารถของเจาหนาที่

ของรัฐ 

 จากคําจาํกัดความหรอืความหมายของคําวา “ธรรมาภบิาล” สรุปไดวา  

ธรรมาภบิาล หมายถงึ ระบบการบรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมทีดี่ (ตามระเบยีบสํานัก

นายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542)  

มหีลักการบรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมทีดี่ ประกอบดวย หลักพื้นฐาน 6 ประการ คอื 

หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบ 

และหลักความคุมคา 
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 สรุป จากการที่ผูวจิยัไดทําการศกึษาแนวคดิที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภบิาล 

สามารถสรุปไดวา ธรรมาภบิาล หมายถงึ การปกครอง การบรหิาร การจัดการการ

ควบคุมดูแล กจิการตาง ๆ ที่เปนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวาน

ใหญ จังหวัดมุกดาหาร มกีารบรหิารความสัมพันธโดยมกีระบวนการมสีวนรวมอาศยัความ

รวมมอืของทุกฝาย และตอเนื่องเพื่อใหสังคมอยูไดอยางสงบสุขซึ่งผลลัพธของ

ความสัมพันธเกดิประสิทธผิลที่ดี จากระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบ

บรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมอีงคประกอบ 6 ดาน ประกอบดวย 

หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบ 

และหลักความคุมคา 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับประสทิธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  

พ.ศ. 2560-2569 

 ในหัวขอนี้เปนการพูดถงึ แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยทุธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  

พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งผูวจิัยไดทําการศกึษาจากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวของ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ความหมายของประสทิธผิล 

  ประสิทธผิล เปนเครื่องมอืหรอืตัวบงชี้ในการตดัสินใจวาการบรหิาร 

ของหนวยงานหรอืองคการใดองคการหนึ่งสามารถดําเนนิงานจนบรรลุเปาหมาย หรอื

วัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพยีงใด เปนเรื่องเกี่ยวผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน  

มคีวามเกี่ยวพนักับผลงานที่องคการพงึประสงค มผีูใหความหมายไวหลายความหมาย  

ดังนี้ 

  นักวชิาการไดใหความหมายของประสิทธผิลไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 

  สุภาพร พศิาลบตุร (2550, หนา 221) ไดนยิาม ประสิทธผิลไววาเปนคําตอบ

ที่ทําใหทราบวาผลผลิตและจุดหมายที่กําหนดไวไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรอืไม 

เพยีงใด และมเีหตุผลอะไรที่ทําใหการปฏบิตัินัน้ประสบกับความสําเรจ็ และอะไรบางที่ทํา

ใหลมเหลว 

  เรอืงวทิย เกษสุวรรณ (2550, หนา 291) ไดนยิามประสิทธิผล ไวคอื 
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ความนาจะเปนของการบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคหรอืเปนส่ิงที่แสดงออกถงึ 

การบรรลุความสําเร็จ 

  ปาณสิรา จรัสวญิู (2550, หนา 16) กลาวถงึ ประสิทธผิลวาเปนการ

ประเมนิเพื่อจะรูวานโยบาย/แผนงาน/โครงการ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

หรอืไม ซึ่งเปนการประเมนิความสําเร็จที่แทจรงิวาเมื่อส้ินสุดการดําเนนิงานตามนโยบาย/

แผนงาน/โครงการ แลวไดผลงานหรอืผลลัพธออกมาทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

ตรงตามวัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับเพยีงใด 

  สุพัฒน กองศรมีา (2552, หนา 32) ประสิทธผิล หมายถงึ การดําเนินงาน

กองทุนสุขภาพขององคกรบรหิารสวนตําบล เพื่อที่จะมุงใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

หลักเกณฑที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนากําหนดไว 

  Gibson and Others (1982, p. 812) ไดนยิามประสิทธผิลไววา ประสิทธผิล

เปนเรื่องของการกระทําใด ๆ ที่มคีวามมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกดิขึ้น  

การกระทําหรอืความพยายามจะมปีระสิทธผิลสูงต่ําเพยีงใด ขึ้นอยูกับวาผลที่ไดรับตรงนัน้ 

ตรงครบถวน ทัง้เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ และใชพลังงานนอยเพยีงใด จงึสามารถสรุป

ไดวา ประสิทธผิลขององคการ หมายถงึ การที่องคการไดดําเนนิงานใด ๆ โดยการใช

ทรัพยากรตาง ๆ จนเกดิผงสําเร็จบรรลุตามเปาหมายตาง ๆ ที่องคการตัง้ไวและสามารถ

จะสรุปความหมายตามทฤษฎอีงคการได 3 ลักษณะ ดังนี้ (Zamuto, 1982) 

   1. ความหมายที่ใชในแนวทางเปาหมาย (Goal-based Approach) เปนการ

พจิารณาวาการดําเนนิงานบรรลุเปาหมายที่ตัง้ไวหรอืไม 

   2. ความหมายที่ใชแนวทางระบบ (System-based Approach) เปนการ

พจิารณาวาองคการนาํทรัพยากรมาใชใหเกดิประโยชนแกองคการและบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคขององคการ 

   3. ความหมายที่ใชแนวทางกลุมผูที่เกี่ยวของ (Multiple-Constituencies 

Approach) เปนการพจิารณาวาองคการสามารถในการตอบสนองความพงึพอใจของกลุม 

ที่เกี่ยวของได 

  Seashore and Yuchtman quoting Hall (1991) ใหความหมายวา 

ประสิทธผิลขององคการคือ ความสามารถขององคการในการนําทรพัยากรที่มอียูอยาง

จํากัดและมคีุณคาจากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนนุการดําเนนิการของ

องคการ 
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 ความสาํคัญของประสทิธผิล 

 ประสิทธผิลขององคการ คอื การเนนไปที่ผลรวมขององคการ ซึ่งกบิสัน 

และคณะ (Gibson and Other, 1982) อธบิายถงึเกณฑของความมปีระสิทธผิลขององคการ

วาประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัว คอื 

         1. การผลิต (Production) 

         2. ประสิทธภิาพ (Efficiency) 

  3. ความพงึพอใจ (Satisfaction) 

  4. การปรับเปล่ียน (Adaptiveness) 

  5. การพัฒนา (Development) 

        สําหรับคําวา “ประสิทธภิาพ” (Efficiency) หมายถงึ การเปรยีบเทยีบทรัพยากร

ที่ใชไปกับผลที่ไดจากการทํางาน วาใชไปอยางไร มากนอยแคไหน ในขณะที่กําลังทํางานใช

โดยประหยัดใหไดผลผลิตหรอืผลลัพธตามเปาหมายขององคการคาดหวังอยางคุมคา

หรอืไม โดยการเปรยีบเทยีบระหวางคาใชจายในการลงทุนกับผลกําไรที่ไดรับ 

ประสิทธภิาพม ี2 ระดับ คอื 

         1. ประสิทธภิาพของบุคคล 

         2. ประสิทธภิาพขององคการ 

        ประสิทธภิาพของบุคคล หมายถงึ การที่บุคคลปฏบิัตงิานอยางเต็ม

ความสามารถใชเทคนคิหรอืยุทธวธิใีนการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มปีรมิาณตามความ

ตองการและมคีุณภาพเปนที่นาพอใจโดยส้ินเปลอืงคาใชจาย พลังงาน และเวลานอย  

เปนบุคคลที่มคีุณภาพและปรมิาณของผลงาน มวีธิกีารทํางานใหไดผลดียิ่งขึ้นอยูเสมอ 

        ประสิทธภิาพขององคการ หมายถงึ กรที่องคการสามารถดําเนนิงานตาง ๆ 

ตามภารกจิหนาที่ขององคการโดยใชทรัพยากร ปจจัยตาง ๆ รวมถงึกําลังคน อยางคุมคา

ที่สุด มกีารสูญเปลานอยที่สุดมลัีกษณะของการดําเนนิงานไปสูผลตามวัตถุประสงคได

อยางดีโดยประหยัดทัง้เวลา ทรัพยากรและกําลังคน 

 

 แนวคดิเก่ียวกับการประเมนิประสทิธผิล 

  เยาวดี รางชัยกุล วบิูลยศร ี(2551, หนา 102-103) กลาววา การประเมนิผล

หรอืการวัดประสิทธผิลการปฏบิัตงิาน แบงออกไดเปน 3 ประเภท ตามระยะเวลาทีท่ําการ

ประเมนิ ดังนี้ 
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   1. การประเมนิระหวางการดําเนนิงาน เปนการประเมนิเพื่อตดิตาม 

ดูผลผลิตของโครงการในขณะที่โครงการนัน้ ๆ กําลังดําเนนิอยู การประเมินประเภทนี้ 

ใหขอมูลเชงิวเิคราะหที่จําเปนแกผูจัดการโครงการและผูตัดสินใจเพื่อปรับนโยบาย 

วัตถุประสงค ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของโครงการ ผลจากการประเมนิระหวาง

ดําเนนิการนี้ อาจจะใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการวางแผนโครงการใหมไดดวย 

   2. การประเมนิเมือ่ส้ินสุดโครงการ เปนการประเมนิเพื่อวเิคราะหผลผลิต

ทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงการ การประเมนิประเภทนี้จะใหสารสนเทศที่จําเปนทัง้หมด

แกผูตัดสินใจและผูวางแผน สําหรับใชเพื่อการวางแผนโครงการใหม และเพื่อเปนแนว

ทางการประเมนิผลในอนาคตตอไป 

   3. การประเมินยอนหลัง เปนการประเมนิเพื่อตรวจสอบยอนหลัง 

เมื่อโครงการส้ินสุดไปแลวในชวงระยะเวลาหนึ่งวา มผีลกระทบจากโครงการหรอืไมอยางไร 

 แนวทางการศกึษาเพ่ือประเมนิประสทิธผิลขององคการ 

             จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรม พบวา มแีนวทางการศกึษาเพื่อประเมนิ

ประสิทธผิลขององคการในเบื้องตนสามารถแบงออกเปน 2 แนวทางใหญคอื แนวทางศกึษา

ประสิทธผิลที่ยดึแบบเกณฑเด่ียว และแนวทางการศกึษาประสิทธผิลที่ยดึแบบบูรณาการ

หรอืแบบหลายเกณฑ 

              1. แนวคดิศกึษาประสิทธผิลที่ยดึแบบเกณฑเด่ียว (Cameron, 1981, pp. 3-8) 

ไดแบงแนวคดิที่สําคัญ 4 แนวคดิ คอื แนวคดิตวัแบบเชงิเปาหมาย (The Goal Attainment 

Approach) แนวคดิตวัแบบทรพัยากรเชงิระบบ (The System Resource Approach) แนวคดิ

ตัวแบบกระบวนการภายในองคการ (Internal Process Approach) แนวคดิตัวแบบกลุม

ยุทธศาสตร (Strategic Constituencies Approach) ซึ่งแตละแนวคดิจะมแีนวทางในการศกึษา 

ที่แตกตางกันดังนี้ 

                1.1 แนวคดิตัวแบบเชงิเปาหมาย (The Goal Attainment Approach) 

โดยแนวคดินี้เปนแนวคดินยิมใชมากที่สุดมคีวามคดิวาองคการควรจะมุงไปที่การบรรลุถงึ

เปาหมายสุดทายหรอืผลลัพธ (Ends) มากกวาที่จะสนใจวธิกีาร (Means) ในแนวทางนี้ 

มฐีานคตวิาองคการมกีารแลกเปล่ียนความคดิเห็นมเีหตุผลและแสวงหาเปาหมาย 

ของตนเองดังนัน้การบรรลุถงึเปาหมายและความสําเร็จจงึเปนตัววัดที่เหมาะสม 

ของประสิทธผิล Robbins (1990, p. 53) กลาวไดวาเปนการนําแนวคดิดานประสิทธผิล

เชื่อมโยงเขากับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคการ Etzioni (1964, P. 2) และ 
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Price (1972, P. 1) การใชวธิวีัดประสิทธผิลขององคการดวยแนวคดินี้จะใชไดก็ตอเมื่อ

ลักษณะขององคการและเปาหมายนัน้มลัีกษณะตามสมมตฐิาน 5 ประการ คอื 1. องคการ

ที่เราศกึษานัน้ในความเปนจรงิมเีปาหมายที่แทจรงิ 2. เราสามารถมองเห็นและเขาใจ

เปาหมายเหลานัน้ 3. จํานวนเปาหมายที่แทจรงิขององคการควรมปีรมิาณไมมากจนเกนิ

ความสามารถที่เราจะวดัได 4. ตองมคีวามเห็นพองตองกันในเปาหมายที่แทจรงิเหลานัน้

และ 5. เราตองสามารถวัดไดวาองคการกําลังบรรลุเปาหมายไดแคไหนเมื่อไรอยางไรแต

อยางไรก็ตามวธิกีารนี้เปนวธิทีี่มคีวามไมสมบรูณในวธิกีาร (Methodological Shortcoming) 

และไมเปนกลางเทาที่ควรเนื่องจากเปาหมายในทางปฏบิัตมิักแตกตางจากเปาหมายที่

กําหนดไวและมหีลายเปาหมายทีต่องจัดลําดับความสําคัญและชวงเวลา 

               1.2 แนวคดิตัวแบบทรัพยากรเชงิระบบ (The System Resource 

Approach) ผูนําแนวทางนี้ คอื Yuchtman and Seashore (1967, p. 2) ซึ่งพยายามหลีกเล่ียง

จุดออนและขอบกพรองบางประการของการประเมนิประสิทธผิลในแงของเปาหมายโดยไม

พจิารณาถงึเปาหมายองคการเลยเพราะเห็นวาเปนไปไดยากที่จะใชการบรรลุเปาหมาย 

เปนเครื่องวัดประสิทธผิลโดยผูวจิัยใชแบบจําลองของระบบทรัพยากรในการวเิคราะห

ประสิทธผิลองคการแทนแนวความคดินี้มองวาองคการควรจะคํานงึถงึความสามารถ 

ในการไดมาของปจจัยนําเขา (Inputs) และกระบวนการเปล่ียนผานปจจัยนําเขา 

(Transactional Process) ไปเปนปจจัยนําออก (Outputs) ดวยเพื่อที่จะไดทราบถงึ 

ความมเีสถยีรภาพและความสมดุลขององคการในระยะยาวแนวทางนี้มฐีานคตวิาองคการ

ไดสรางความสัมพันธกับระบบยอยถาหากระบบยอยทํางานไดไมดีจะสงผลตอการทํางาน

ของระบบทัง้หมด Robbins (1990, p. 58) ความสัมพันธระหวางระบบตาง ๆ ที่สําคัญของ

แนวคดินี้สามารถจัดอยูในรูปของตัวแปรหรอืสัดสวนไดประกอบดวยปจจัยสงออก/ปจจัย

นําเขา (0/I) กระบวนการเปล่ียนผาน/ปจจัยนาํเขา (T/I) กระบวนการเปล่ียนผาน/ปจจยั

สงออก (T/0) การเปล่ียนแปลงของปจจัยนําเขา (I/I) และอื่น ๆ อยางไรก็ตามแนวคดิ 

ตัวแบบทรพัยากรเชงิระบบนี้ก็ไมไดตางจากแนวคดิตัวแบบเชงิเปาหมายเทาใดนัก 

เพราะที่จรงิแลวเปาหมายขององคการอยางหนึ่งก็คอื สรรหา (Acquisition) ทรัพยากร 

จากสภาพแวดลอมนั่นเอง 

               1.3 แนวคดิตัวแบบกระบวนการภายในองคการ (Internal Process 

Approach) ตวัแบบนี้จะมุงเนนไปที่กระบวนการภายใน (Internal Processes) และการดําเนนิงาน

ภายในองคการ (Operations of the Organization) เปนสําคัญโดยมุมมองแบบกระบวนการ
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ภายในจะมองวาการทีอ่งคการจะมปีระสิทธผิลก็ตอเมื่อกระบวนการทํางานภายในองคการ

มรีะดับที่เหมาะสมหรอืมคีวามยาวไมมากเกนิความจําเปนไมมขัีน้ตอนของกระบวนการ

มากเกนิความจําเปนสภาพ เชนนี้จะเกดิขึ้นไดก็ตอเมื่อสมาชกิภายในองคการมคีวามเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบภายในองคการสงผลใหการทําหนาที่ภายในองคการจะมสีภาพ

ราบรืน่และมผีลงานที่ดีโดยส่ิงที่เชื่อมโยงใหสมาชกิภายในองคการแตละคนมคีวามสามารถ

ในการทํางาน เชนนี้ไดก็คอื ความไววางใจ (Trust) และความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

(Benevolence) ซึ่งสงผลตอเนื่องไปถงึการไหลเวยีนของขาวสาร (Information Flows) 

ภายในองคการจะเปนไปดวยความราบรื่นไมตดิขัดในเชงิโครงสรางทัง้แนวด่ิงและแนวนอน 

Likert (1967, P. 1) ซึ่งสภาพแบบนี้บางครัง้ก็ถูกเรยีกวาระบบที่มสุีขภาพดี (Healthy 

Systems) ดังนัน้แนวทางการศกึษากระบวนการภายในจงึมคีวามเชื่อวาองคการจะยิ่งมี

ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้นถาองคการสามารถรกัษาสภาพของกระบวนการภายในใหอยู 

ในระดับที่มสุีขภาพดีมากยิ่งขึ้นและในทางตรงกันขามองคการจะยิ่งไมมปีระสิทธผิลถา

กระบวนการภายในองคการอยูในระดับที่มสุีขภาพแยลง Cameron (1981, p. 4) 

               1.4 แนวคดิตัวแบบกลุมยุทธศาสตร (Strategic Constituencies 

Approach) แนวคดินี้มมีมุมองวาความสามารถในการตอบสนองความตองการและ

ความสามารถในการสรางความพงึพอใจใหกับกลุมบุคคลที่มสีวนไดสวนเสียสําคัญ 

กับองคการหรอืผูมสีวนรวมที่สําคัญในทางยทุธศาสตรเปนเครื่องมอืชี้วัดวาองคการจะมี

ประสิทธผิลหรอืไมแนวทางนี้มฐีานคตวิาองคการประกอบดวยกลุมยอยที่ตางก็แขงขันกัน

ควบคุมทรัพยากรดังนัน้จงึประเมนิวาองคการประสบผลสําเร็จในการตอบสนอง 

ผูมสีวนรวมที่สําคัญในทางยุทธศาสตรไดหรอืไม Robbins (1990, PP. 62-63) ซึ่งในการ

ตัดสินใจวาใครเปนผูมสีวนรวมที่สําคัญในทางยุทธศาสตรมากที่สุดในบรรดา 

ผูมสีวนเกี่ยวของนัน้กระทําไดยากเพราะในกลุมบุคคลเหลานี้มเีฉพาะบางสวนเทานัน้ 

ที่มคีวามสําคัญตอองคการอยางจรงิจังและมคีวามสามารถในการควบคุมทรัพยากร 

ที่มคีวามจาํเปนตอการอยูรอดขององคการอกีทัง้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 

ที่มผีลทําใหกลุมผูมสีวนรวมที่สําคัญในทางยทุธศาสตรเกดิการเปล่ียนแปลงทัง้ตัวบคุคล

และความตองการ 

 ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ พ.ศ. 2560-2569 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจําเปนจะตอง 
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ใหความสําคัญกับนโยบายการพฒันาที่เกี่ยวของ และใหความสําคญักับแนวโนมการ

พัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ทศิทางความเปล่ียนแปลงของประเทศไทยและ

ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ทัง้จากความเปล่ียนแปลง

จากสถานะของประเทศไทยดานเศรษฐกจิ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม ดานการบรหิารจัดการและการปรับปรุงประสิทธภิาพกลไกการพัฒนา 

นอกจากนัน้ยังมกีารศกึษาวเิคราะหบรบิทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

ตอยุทธศาสตรการขับเคล่ือนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

ของประเทศไทย ความเหล่ือมลา ความเปนเมอืง การบรหิารจัดการภาครัฐ สภาพการณ

ของการแขงขันภายในและภายนอกประเทศ 

 นอกจากนัน้ยังมกีารวเิคราะหรางรัฐธรรมนูญใหมป 2559 วาดวยการปกครอง

สวนทองถิ่น แผนยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาตฉิบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม เปาหมายการพฒันาที่ยั่งยนื Sustainable Development Goals (SDGs) การพัฒนา

ตามความจําเปนของ 3 เสาหลักอาเซยีน และการยกระดับองคกร สูองคกรสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization: HPO) การเปนองคกรที่เกง มแีผนงานรองรับ กับสภาวะ

ตาง ๆ อยางชัดเจน มกีารวเิคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบ

ดาน ทุกมุมมอง ทําใหสามารถปฏบิัตภิารกจิบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมปีระสิทธภิาพ

ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม (Excellence Organization) 

 เพื่อใหแผนยุทธศาสตรมคีวามสมบูรณในการมสีวนรวม แผนยทุธศาสตรยังมี

การวเิคราะหความตองการ ความคาดหวังของผูที่มสีวนไดสวนเสียที่มตีอกรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่น โดยกรมสงเสรมิ การปกครองทองถิ่นไดจัดใหมกีารสํารวจ 

ความตองการของผูที่มสีวนไดสวนเสีย และการสัมภาษณผูทรงคณุวฒุเิชงิลึก ทัง้ที่เปน

ผูบรหิารของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒภิายนอก รวมทัง้ 

การจัดประชุมรวมเพื่อการนําเสนอความตองการที่มตีอการพฒันากรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่นในอนาคต 

 ซึ่งจากการวเิคราะหขางตนจงึทําใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นสามารถ

กําหนดจดุยนืและตําแหนงการพัฒนา ซึ่งประกอบดวย 8 ขอ ดังนี้  

  1) การเสรมิสรางขดีความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

พัฒนาระบบการบรหิารจัดการภายในเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและ
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ตางประเทศ และความจําเปนในการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป 

และโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 สูประเทศไทยทีม่ั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยนืบนฐาน

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

  2) เสรมิสรางขดีความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นในการ

เปนกลไกหลักของประเทศเพื่อรวมพลังภาคทีกุภาคสวนเพื่อการพัฒนาการปกครอง

ทองถิ่นไทยใหเขมแข็ง มธีรรมาภบิาล ใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นเปนกลไกสําคัญ

ในการประสานความรวมมอืกับองคกรภาคทีกุภาคสวนทัง้ภาครัฐ เอกชน ภาคประชา

สังคม ประชาชน รวมเสรมิสรางธรรมาภบิาลการปกครองทองถิ่นใหมคีวามเขมแข็ง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกระดับใหมมีาตรฐานการบรหิารจัดการตามเกณฑ

มาตรฐานของประเทศ และมธีรรมาภบิาล เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคมทัง้ในประเทศ 

และนานาชาต ิ 

  3) ขับเคล่ือนทองถิ่นใหเตบิโตอยางมั่นคงดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง และการปกครอง ในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข 

เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางยั่งยนื สูประเทศไทย พัฒนาแลว โดยมุงเนนการพัฒนา

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขที่เขมแข็งของประเทศที่เขมแข็งจากพื้นที่ สราง

มาตรการ แนวปฏบิัติ ระเบยีบ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาใหกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมบีทบาทสําคัญ ในการสรางกระบวนการเรยีนรู

ประชาธปิไตยแกประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ใชหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจัดการ และการบรกิารประชาชน เพือ่เสรมิสราง 

ความเขมแข็งในการพฒันาทองถิ่น มทีองถิ่นและชุมชนตนแบบทัว่ประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จตามหลักการพัฒนามัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยนืดวยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง  

  4) การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐของกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคกรภาครัฐแนวใหม เพื่อการเสรมิสราง 

ภาพลักษณและความเชื่อมั่นจากพื้นทีแ่ละสังคมในภาพกวาง ทัง้ในประเทศและ 

ตางประเทศที่มตีอความโปรงใสและการบรหิารดวยหลักธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  

  5) เสรมิสรางขดีความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
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ในการสรางสรรคนวัตกรรม และพัฒนาสูองคกรดิจทิัลที่มคีวามพรอมในการเปนแหลง

กลางของประเทศดานองคความรู ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่มศีักยภาพในระดับสากล  

  6) การพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรองรับภารกจิในปจจุบันและอนาคต และการพฒันาตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพฒันากรมสงเสรมิ 

การปกครองทองถิ่น  

  7) ยกระดับกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูองคกรระดับสากลที่มี

สมรรถนะสูง บรหิารจดัการดวยเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตแิละหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงในทุกกระบวนการ มคีวามทันสมัยดวยระบบดิจทิลั บุคลากรมี

คุณภาพสูง และมคีวามเปนมอือาชพีในการสงเสรมิและใหคาปรกึษา เสรมิสราง  

ขดีความสามารถใหกรมฯ เปนศูนยกลางองคความรู ปญญา และนวตักรรมเพื่อการ

พัฒนาการปกครองทองถิ่นของประเทศที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  

  8) พัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรคุณธรรมทีม่ี

วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง บุคลากรมคีวามสุขในการปฏบิัตริาชการ และมคีุณภาพชวีติ 

ที่ดี 

 และไดกําหนดวสัิยทัศนเพื่อเปนเข็มทศินาทางสูอนาคตขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นวา “องคกรระดับสากล ธรรมาภบิาลเขมแข็ง ทองถิ่นพัฒนา ปวงประชามสุีข” 

และเพื่อใหการขับเคล่ือนวสัิยทัศน เปนอยางมปีระสิทธภิาพ จงึไดกําหนดคานยิมรวมวา 

“มอือาชพี คดิสรางสรรค ยดึมั่นธรรมาภิบาล”  

 เพื่อใหการขับเคล่ือนแผนสูวสัิยทัศน กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ได

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร เพื่อเปนวาระในการขับเคลื่อนสูวสัิยทัศน 6 ประเด็น

ยุทธศาสตร คอื  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง 

ดวยระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศไทย 4.0 สูประเทศที่พัฒนาแลวจากฐานของทองถิ่น  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ และธรรมา 
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ภบิาลในการปกครองทองถิ่นของประเทศไทยใหมปีระสิทธภิาพ ประสิทธผิล 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะ 

ของทองถิ่นที่มคีุณภาพเพื่อคุณภาพชวีติของประชาชน  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกจิ 

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ และ 

  ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และ

สมรรถนะสูง เปนองคกรระดับสากลที่สังคมยอมรับ  

 โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และการแปลง

ยุทธศาสตรสูการปฏบิตัิ โดยการกําหนดกลยุทธ และแนวทางในการพัฒนา พรอมทัง้การ

วเิคราะหแนวทางการพัฒนาเพื่อกําหนดแผนงาน โครงการ แผนปฏบิัตริาชการที่กรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น จะตองดําเนนิการในรอบปงบประมาณ ในป พ.ศ. 2560-

2569 โดยในแตละกลยุทธจะใชแนวทางในการกําหนดกลยุทธตามหลัก Balanced 

Scorecard ดังรายละเอียดผังโครงสรางของแผนยุทธศาสตร  

 และนอกจากนัน้กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นยังไดวางแนวทางในการ

ดําเนนิการเพื่อการขับเคล่ือนแผนยทุธศาสตรสูการปฏบิัติ ทัง้การเสรมิสรางความเขาใจ 

ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกําหนดแนวทางในการบรหิารจดัการเพื่อแปลงแผน

ไปสูการปฏบิัติ เพื่อใหเกดิความเขาใจรวมกันขององคกร หนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ภายใน

และภายนอก ใหมคีวามพรอมและมสีวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏบิัตไิดอยางเปน

รูปธรรม การพัฒนากระบวนการจัดทําแผน/โครงการของหนวยงานสํานัก/กอง ทองถิ่น

จังหวัดที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ พรอมกับมกีารจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเปน

เครื่องมอืในการประสานแผนไปสูการปฏบิัติ การพัฒนาระบบและกลไกการตดิตาม

ประเมนิผล รวมทัง้กําหนดดัชนตีัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลอง 

กับแนวทางการพฒันาในแตละยุทธศาสตร การเตรยีมพรอมกาลังคนรองรับการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร ที่เนนการเสรมิสรางขดีความสามารถในการนําองคกรดวยยุทธศาสตร 

แกผูบรหิาร ทุกระดับการศกึษา เรยีนรูแนวปฏบิัตทิี่ดีจากองคกรที่ประสบความสําเร็จ 

ในการใชยุทธศาสตรขับเคล่ือนองคกร จากองคกรทัง้ภาครัฐ และเอกชน การจัดทํา

สมรรถนะเชงิยุทธศาสตร พรอมแฟมสมรรถนะในการบรหิารแผนยทุธศาสตรแกบคุลากร 
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และการฝกอบรมและพัฒนาขดีความสามารถแกบุคลากรตามเกณฑสมรรถนะที่กําหนดไว 

การฝกอบรมเพื่อการสรางเครอืขายนักยทุธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น โดยมกีารจัดทําหลักสูตรขึ้นมาเปนการเฉพาะ และมี

ระบบการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ตลอดชวงเวลาของแผนยุทธศาสตร และการยกระดับ 

ขดีความสามารถในการเปนนักคดินักสรางสรรคนวัตกรรมแกบุคลากรจากทุกสํานัก/กอง 

เพื่อหนุนเสรมิการขับเคล่ือนแผนยทุธศาสตร และยังไดกําหนด แนวทางการประชาสัมพันธ 

และการสื่อสารยุทธศาสตรทัง้การสรางนักสื่อสารยุทธศาสตรประจาสํานัก/กอง  

และในระดับหนวยงานของทองถิ่น จังหวัด เพื่อใหเปนเครอืขายนักยุทธศาสตรกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถิ่นการจัดใหมกีจิกรรมเพื่อสรางบรรยากาศทางยุทธศาสตรดวย

กระบวนการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบการประยุกต จากหลักการทางการตลาด  

การจัดใหมเีวทเีพื่อการยกยองหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์พรอมการส่ือสารใหรับรูอยางกวางขวางเพื่อการจูงใจใหกับหนวยงาน

อื่น ๆ และพัฒนาชองทางการส่ือสารผานโซเชยีลมเีดียของกรมฯ เพื่อการส่ือสารแผน

ยุทธศาสตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

 สรุป จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา 

ประสิทธผิลการบรหิารงาน หมายถงึ ความสําเร็จของประสิทธผิลในการปฏบิัตริาชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บรรลุวัตถุประสงคหรอืเปาหมายของแผนงานการปฏบิตัิ

ราชการตามที่ไดรับงบประมาณของรัฐมาดําเนนิการใหเกดิประโยชนสูงสุดในการพัฒนา

ทองถิ่นสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยนืเพื่อใหเกดิประโยชนสุขตอประชาชน 

ในประเทศ ในที่นี้ หมายถงึ ประสิทธผิลในการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 หมายถงึ นโยบายที่กําหนดไวในแผนบรหิารราชการแผนดิน 

ของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560–2569 ซึ่งมทีัง้หมด 6 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบหมายใหดําเนนิการ โดยนํามากําหนด

เปนประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และเปาหมายการดําเนนิงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1) การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่น 

ใหเขมแข็ง หมายถงึ ผลการบรหิารงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสราง 

การปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งดวยระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 2) การสงเสรมิและ
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พัฒนาทองถิ่นรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 หมายถงึ ผลการบรหิารงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 สูประเทศที่พฒันาแลวจากฐานของทองถิ่น 3) การพัฒนาการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ หมายถงึ ผลการบรหิารงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบรหิาร

จัดการภาครัฐ และธรรมาภบิาลในการปกครองทองถิ่นของประเทศไทยใหมีประสิทธภิาพ 

ประสิทธิผล 4) การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะ หมายถงึ ผลการบรหิารงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสรมิและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ

เพื่อคุณภาพชวีติของประชาชน 5) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล หมายถงึ  

ผลการบรหิารงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลของ

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพือ่รองรับภารกจิและ

ทศิทางการพัฒนาของประเทศ 6) การพฒันาองคกร หมายถงึ ผลการบรหิารงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง 

เปนองคกรระดับสากลที่สังคมยอมรับ  
 

แนวคดิเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

 กอนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ประเทศตาง ๆ ในโลกรวมทัง้ประเทศ

ไทยไดจัดการปกครองในรูปแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางหรอืเมอืงหลวง และจัดสง

ขาราชการที่ไววางใจจากเมอืงหลวงไปปกครองหัวเมอืงที่อยูหางไกล การกําหนดนโยบาย 

การดําเนนิการตาง ๆ ในการปกครองเปนเรื่องที่สวนกลางกําหนด ทัง้นี้ เพราะเกรงวา 

หัวเมอืงที่อยูหางไกลจากเมอืงหลวงจะกระดางกระเด่ืองแยกการปกครองออกไปจาก

สวนกลาง แตภายหลังเกดิการปกครองในรอบประชาธปิไตย แนวคดิดังกลาวได

เปล่ียนแปลงไป เกดิการปกครองสวนทองถิ่นขึ้น เปนการชวยแบงภาระหนาที่ของ

สวนกลางและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดถูกตองตามความตองการ 

 แนวคดิในการปกครองสวนทองถิ่นพัฒนามาจากแนวคดิทฤษฎขีองระบอบ

ประชาธปิไตย และปญหาที่เกดิจากการปกครองรูปแบบรวมศนูยอํานาจ กลาวคอื  

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยมเีจตนารมณ “เพื่อรักษาสิทธเิสรภีาพและ 

ผลประโยชนของประชาชน” จากการใชอํานาจปกครอง ประกอบกับการปกครองแบบ 
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รวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง เปนปญหาการบรกิารที่ไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดตรงกับความตองการที่แทจรงิ และนโยบายไมสอดคลองกับความตองการ 

อีกทัง้การแกไขปญหาเกดิความลาชาเพราะเกดิอุปสรรคจากระบบการบรหิาร เชน  

เกดิปญหาภัยแลงในปนี้ ประชาชนขาดน้ํากนิน้ําใช จําเปนตองเจาะบอบาดาลซึ่งจะตองทํา

โครงการของบประมาณไปยังสวนกลาง กวาจะไดรับการอนุมัตแิละดําเนนิการเจาะบอ

บาดาลอาจจะใชเวลานานหลายเดือนหรอืเปนปกวาจะสามารถเจาะบาดาล ซึ่งไมสามารถ

แกปญหาของประชาชนไดทันทวงท ีอีกทัง้นโยบายของสวนกลางซึ่งใชรวมทัง้ประเทศ

อาจจะไมเหมาะสมกับในแตละทองถิ่น ซึ่งปญหาอุปสรรคเกลานี้ทําใหไมเปนไปตาม

เจตนารมณของระบอบประชาธปิไตยอยางแทจรงิ จึงทําใหเกดิแนวคดิในการปกครอง 

สวนทองถิ่นขึ้น (พรรณรัตน โสธรประภากร, 2560, หนา 19) 

 จากการที่รัฐบาลไดมอบอํานาจสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

มอํีานาจในการบรหิารจัดการทองถิ่นของตนเองจงึทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มภีารกจิตาง ๆ ที่ตองดําเนนิการมากมายซึ่งผูศกึษาจะไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับ 

การปกครองสวนทองถิ่นอันประกอบไปดวยความหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ความรับผดิชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการปกครองสวนทองถิ่น 

ในประเทศไทย 

 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น คอื การปกครองรูปแบบหนึ่งทีป่ระชาชนในทองถิ่น 

ปกครองกันเองโดยมกีารเลือกตัง้กลุมบุคคลในทองถิ่นขึ้นมาบรหิารจัดการองคกร

ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่นนัน้ไดมนีักวชิาการใหความหมายไวมากมาย 

ซึ่งความหมายตาง ๆ เหลานี้มลัีกษณะไปในทศิทางเดียวกัน มนีักวชิาการหลายทาน 

ไดใหความหมายไวโดยสามารถพจิารณาไดดังนี้ 

  อุทัย หริัญโต (2545, หนา 12) ใหความหมายไววา การปกครองสวนทองถิ่น 

หมายถงึ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นหนึง่ จัดการปกครอง

และดําเนนิกจิการบางอยางโดยดําเนนิการเองเพื่อบําบดัความตองการของตนเองการ

บรหิารงานของทองถิ่นมกีารจัดเปนองคกรมเีจาหนาที่ซึ่งประชาชนเลอืกตัง้ขึ้นมาทัง้หมด

หรอืบางสวนทัง้นี้ความเปนอิสระในการบรหิารงานเพราะการปกครองสวนทองถิ่น 

เปนส่ิงที่รัฐทําใหเกดิขึ้น  
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  ชูวงศ ฉายะบุตร (2557, หนา 9) ไดใหคํานยิามวาการปกครองสวนทองถิ่น 

หมายถงึ สวนการปกครองของประเทศหรอืรฐั ซึ่งมหีนาที่สําคัญที่รบัผดิชอบในการดําเนนิ

เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชนในทองที่หรอืในขอบเขตแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 

และเปนการสมควรที่จะมอบเรื่องดังกลาวใหหนวยการปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบรหิาร

โดยมฐีานะเปนรองจากการบรหิารของรัฐ ในสวนกลางในขณะที่ลิขติ ธรีเวคนิ (2545, 

บทคัดยอ) ไดใหความหมายไววา การปกครองสวนทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครอง 

ในลักษณะการกระจายอํานาจปกครองจากสวนกลางไปใหทองถิ่นดําเนนิการเองซึ่งมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพฒันาชุมชนและการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

  พรรณรตัน โสธรประภากร (2560, หนา 22) ใหความหมายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน หมายถงึ การที่รัฐบาลไดมอบอํานาจหนาที่โดยผาน

กระบวนการนติบิัญญัต ิคือ ผานรัฐสภา ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนบัญญัติกฎหมายมอบ

อํานาจหนาที่ และหลักเกณฑใหประชาชนไดใชสิทธเิสรภีาพของตนเลอืกผูบรหิารทองถิ่น

และสมาชกิสภาทองถิ่นเอง เพื่อมาจัดและทําดําเนนิการบรกิารสาธารณะใหตอบสนอง 

และแกไขปญหาของทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว และตรงความตองการภายใตบทบัญญัตขิอง

กฎหมาย โดยอยูในการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง ซึ่งแนวคดิลักษณะดังกลาวนี้มไิดเคย

เกดิขึ้นกอนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

  ผูศกึษามคีวามเห็นวาการปกครองสวนทองถิ่น คอื การปกครองรูปแบบหนึ่ง

ที่รัฐบาลสวนกลางไดกระจายอํานาจการปกครองของตนใหแกทองถิ่น โดยการมอบอํานาจ

ใหประชาชนในแตละทองถิ่นเลือกตัวแทนของตนขึ้นมาทาํหนาที่ในการบรหิารทองถิ่นในเขต

อํานาจตน เพื่อดําเนนิการปกครองและจัดทํากจิกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของประชาชนและแกไขปญหาของทองถิ่นดวยตนเอง 

 องคประกอบการปกครองสวนทองถิ่น  

 การปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎกีารกระจายอํานาจ 

และอุดมการณประชาธปิไตยซึ่งมุงเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนเขามามสีวนรวม 

ในกระบวนการทางการเมอืงและกจิกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซึ่งจะเห็นไดจาก

ลักษณะสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นที่เนนการมอํีานาจอิสระในการปกครองตนเอง 

มกีารเลือกตัง้มอีงคการหรอืสถาบันที่จําเปนในการปกครองตนเองและที่สําคัญก็คอื

ประชาชนในทองถิ่นจะมสีวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง อุทัย หริัญโต 
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(2545, หนา 64) ไดกลาวไววาระบบการปกครองสวนทองถิ่นจะตองประกอบดวย

องคประกอบ 8 ประการ คอื  

   1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา หากประเทศใด

กําหนดเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศการปกครองสวน

ทองถิ่นในประเทศนัน้จะมคีวามเขมแข็งกวาการปกครองที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่นเพราะ

ขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนัน้เปนการแสดงใหเห็นวาประเทศนัน้มนีโยบายที่จะ

กระจายอํานาจอยางแทจรงิ  

   2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มคีวามสําคัญตอ             

การกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นมหีลายประการ เชน ปจจัย

ทางภูมศิาสตรประวตัศิาสตรเชื้อชาตแิละความสํานกึในการปกครองตนเองของประชาชน 

จงึไดมกีฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นออกเปน  

2 ระดับ คือ หนวยการปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญสําหรับขนาดของพื้นที่

จากการศกึษาขององคการสหประชาชาตโิดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ

(FAO) องคการศกึษาวทิยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก (WHO) 

และสํานักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นวาหนวยการปกครอง 

สวนทองถิ่นที่สามารถใหบรกิารและบรหิารงานอยางมปีระสิทธภิาพไดควรมปีระชากร

ประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมปีจจยัอื่นที่จะตองพจิารณาดวย เชน ประสิทธภิาพในการ

บรหิารรายไดและบุคลากรเปนตน  

   3. การกระจายอํานาจและหนาที่การที่จะกําหนดใหทองถิ่นมอํีานาจ

หนาที่มากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมอืงและการปกครองของรัฐบาลเปน

สําคัญ 

   4. องคการนติบิคุคล จัดตัง้ขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง

หรอืรัฐบาลแหงชาตมิขีอบเขตการปกครองที่แนนอนมอํีานาจในการกําหนดนโยบายออก

กฎขอบังคบัควบคุมใหมกีารปฏบิตัติามนโยบายนัน้ ๆ  

   5. การเลือกตัง้สมาชกิองคการหรอืคณะผูบรหิารจะตองไดรับเลอืกตัง้

จากประชาชนในทองถิน่นัน้ ๆ ทัง้หมดหรอืบางสวนเพื่อแสดงถงึการเขามามสีวนรวม

ทางการเมอืงการปกครองของประชาชนโดยเลอืกผูบรหิารทองถิ่นของตนเอง 

   6. อิสระในการปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชดุลพนิจิของตนเอง 

ในการปฏบิัตกิจิการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 
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และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทางราชการ  

   7. งบประมาณของตนเองมอํีานาจในการจัดเก็บรายไดการจัดเก็บภาษี

ตามขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถิ่นมรีายไดเพยีงพอที่จะทํานุ

บํารงุทองถิ่นไดเจรญิกาวหนาตอไป 

   8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อไดรับการจัดตัง้ขึ้นแลวยังคงอยูในการ

กํากับดูแลจากรัฐเพื่อประโยชนและความมัน่คงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวมโดยการ 

มอิีสระในการดําเนนิงานของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นนัน้เพราะมฉิะนัน้แลวทองถิ่น

จะกลายเปนรัฐอธปิไตยไปรัฐจงึตองสงวนอํานาจในการดูแลอยู 

  ประทาน คงฤทธศิกึษากร (2547, หนา 48) ไดกลาวไวในนติยสารทองถิ่น 

ถงึหลักการสําคัญในการปกครองสวนทองถิ่นตองประกอบไปดวย 

   1. การจัดใหมกีารเลือกตัง้ (Election) เพื่อใหคนในทองถิ่น (Local People) 

ไดมโีอกาสเขาไปเปนตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเองดวยการเปนฝายนติิ

บัญญัตแิละฝายบรหิารขององคกรปกครองทองถิ่นนัน้ ๆ  

   2. ตองมอีงคกรที่สําคญั ซึ่ง หมายถงึ สภาทองถิ่น (Local Council)  

เพื่อเปนสถาบันในการที่จะแสดงถงึเจตจํานงของคนในทองถิ่น 

   3. ตองมเีขตพื้นที่ (Territory) ในการบรหิารและความรับผดิชอบตามที่มี

หนาที่กําหนดไวใหโดยกฎหมายและเขตพื้นทีจ่ะตองสอดคลองกับงบประมาณหรอืรายได

เพื่อการบรหิารการปกครองตนเองอยางเพยีงพอ 

   4. ตองใหองคการที่จัดตัง้ขึ้นเพื่อการบรหิารการปกครองสวนทองถิ่น 

นัน้ ๆ มสีภาพเปนนติบิคุคล (Juristic Person) เพื่อผลสมบูรณตามกฎหมายในการปกครอง

ตนเอง  

   5. ตองใหหนวยการปกครองที่จัดตัง้ขึ้นมรีายได (Revenue) และมอํีานาจ

ในการจัดทํางบประมาณ (Budget) เพื่อบรหิารงานในทองที่ความรบัผดิชอบของตนได 

   6. ตองไมใหหนวยการปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ อยูภายในสายการ

บังคับบัญชาหรอือยูใตอํานาจการปกครองบังคับบัญชาของหนวยการปกครองทางราชการ

หรอืหนวยการปกครองสวนทองถิ่นดวยกันทัง้นี้เพื่อความมอีสิระในการปกครองตนเอง 

(Autonomy) แตหนวยการปกครองสวนทองถิ่นจะตองอยูในความควบคุมหรอืการกํากับ

ดูแลของรัฐจะปลอดจากการควบคุมของรัฐไมได 
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   7. ตองมอํีานาจในการตราบทบัญญัตขิองทองถิ่นเพื่อใหมอํีานาจบังคับ

ใหเปนไปตามกฎหมาย (Law Enforcement) ของทองถิ่นและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามหนาทีค่วามรับผดิชอบที่กฎหมายบัญญัตใิหอํานาจไวแตบทบัญญัตขิองทองถิ่นจะขัด

หรอืละเมดิบทบัญญัติหรอืกฎหมายของรัฐไมได 

   8. ตองใหหนวยการปกครองสวนทองถิ่นนัน้เปนสถาบันทางการเมอืง

การปกครองและจะตองไดรับการสนับสนุน (Support) และการมสีวนรวมทางการเมอืง 

(Political Participation) ของประชาชนในทองถิ่น 

  จากที่กลาวมาทัง้หมดขางตนผูศกึษาสรปุไดวาการปกครองสวนทองถิ่น คอื

การมอบอํานาจใหทองถิ่นมอํีานาจในการตัดสินใจและบรหิารภายในทองถิ่นในเขตอํานาจ

ตนเพื่อดําเนนิการปกครองและจัดทํากจิกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและแกไขปญหาของทองถิ่นดวยตนเองและการปกครองสวนทองถิ่นตองมี

องคประกอบสําคัญคอืตองมคีวามเปนอิสระในการปกครองตนเองโดยอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของรัฐบาลสวนกลางและตองเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นเขามามสีวนรวมในการ

ปกครองทัง้โดยตรงและโดยออม 

 ความสาํคัญของการปกครองสวนทองถิ่น  

 โกวทิย พวงงาม (2549, หนา 2) ไดสรุปความสําคัญของการปกครองสวน

ทองถิ่นไวดังนี้ 

   1. การปกครองสวนทองถิ่นถอืเปนรากฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยเพราะเปนสถาบันฝกสอนการเมอืงการปกครองใหแกประชาชนทาํใหเกดิ

ความคุนเคยในการใชสิทธแิละหนาที่พลเมอืงอันจะนํามาสูความศรทัธาเลื่อมใสในระบอบ

ประชาธปิไตย 

   2. การปกครองสวนทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 

   3. การปกครองสวนทองถิ่นจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง              

เพราะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมสีวนรวมทางการเมอืงซึ่งจะทาํใหประชาชน                 

เกดิสํานกึในความสําคญัของตนเองตอทองถิ่นประชาชนจะมสีวนรบัรูถงึอุปสรรคปญหา

และชวยกันแกปญหาของทองถิ่นของตน 

   4. การปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น

ตรงเปาหมายและมปีระสิทธภิาพ 

   5. การปกครองสวนทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมอืง 
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การบรหิารของประเทศในอนาคต  

   6. การปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวคดิในการพัฒนาชนบท                 

แบบพึ่งตนเองในความเห็นของผูศกึษาเห็นวาการปกครองสวนทองถิ่นมคีวามสําคัญ

เนื่องจากเปนหนวยงานที่ฝกสอนใหประชาชนคุนเคยในการใชสิทธแิละหนาที่ของพลเมอืง

ทําใหประชาชนไดเขาไปมสีวนรวมในการบรหิารทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการ 

ในทองถิ่นของตนเองใหตรงตามความตองการ 

 ภารกจิหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ภารกจิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีวามสําคญั 3 มติ ิไดแก  

   1. ดานการสะทอนถงึระดับของการกระจายอํานาจและความเปนอิสระ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในรัฐหนึ่ง ๆ  

   2. ดานระดับความเปนสถาบันทางการเมอืงการปกครองขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและ  

   3. ดานการกําหนดโครงสรางภายในระบบการปกครองสวนทองถิ่น 

โดยผูที่กลาวไว คอื โกวทิย พวงงาม (2549. หนา 2) นอกจากนี้ยังไดนําเสนอแนวคดิในการ

จัดภารกจิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปรากฏโดยทั่วไปวามกีารวางหลักการ

และรูปแบบในการจัดระบบภารกจิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอียู  3 แนวคดิ 

ดังนี้ 

    3.1 ภารกจิหนาทีต่ามบทบัญญัตใินกฎหมาย (Ultra Vires) หมายถงึ 

ภารกจิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมขีอบขายเพยีงใดและครอบคลุมใน

กจิกรรมอะไรบางนัน้จะถูกกําหนดโดยกฎหมายซึ่งใหอํานาจแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสามารถจัดทําไดในภารกจินัน้ ๆ  

    3.2 ภารกจิหนาทีต่ามหลักความสามารถทั่วไป (General 

Competence) ภายในรฐัที่ระบบการปกครองสวนทองถิ่นมกีารจัดภารกจิหนาที่ไปตามหลัก

ความสามารถทัว่ไป หมายถงึ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจดัทําภารกจิหนาที่ได

อยางกวางขวางตราบเทาที่ไมเปนการกระทําที่ละเมดิกฎหมายหรอืกระทบตออํานาจ 

ของสถาบันทางปกครองอื่น ๆ นัน้ คอื เปนการถอืหลักความจําเปนและความตองการ 

ของชุมชนเปนหลักหากชุมชนทองถิ่นเกดิขอเรยีกรองตองการอะไรก็ตามองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นก็สามารถดําเนนิการในกจิกรรมนัน้ ๆ เพื่อตอบสนองตอปญหาและ 

ความตองการของชุมชนได 
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    3.3 ภารกจิหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมาย (Mandatory Delegated 

Function)  หมายถงึ หลักการจัดภารกจิสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถอืวาภารกจิ

หนาที่กลุมนี้เปนภารกจิของรัฐซึ่งรัฐจะตองจัดใหมขีึ้น ไดแก ภารกจิหนาที่ที่ถอืเปนความ

จําเปนพื้นฐานของรัฐ ภายใตกรอบวธิกีารทีร่ฐัไดกําหนดไวรัฐจงึได “มอบหมาย” หรอื 

“มอบอํานาจ” (Delegate) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนนิการแทนในทาง

ปฏบิัตจิงึถอืวาภารกจิในกลุมนี้ถือเปนหนาที่ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทํา 

และการจัดทํานัน้จะตองเปนไปตามแนวทางและวธิปีฏบิัตทิีร่ัฐกําหนดไวแลว และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําไดดีกวารัฐ เนื่องจากอยูใกลชดิกับชุมชนทองถิ่น 

และมคีวามคลองตัวมากกวา เชน งานดานการทะเบยีนราษฎรการสํารวจสํามะโน

ประชากรเปนตน  

  ผูศกึษามคีวามเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมภีารกจิหนาทีท่ี่สําคัญ 

อยู 3 ประการ ไดแก  

   1. ภารกจิหนาทีต่ามบทบัญญัตใินกฎหมายทีกํ่าหนดอํานาจให  

   2. ภารกจิหนาที่ตามความจําเปนและความตองการของชุมชนและ  

   3. ภารกจิหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

  การปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย  

  ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผนดินพุทธศักราช 2534  

และที่แกไขเพิ่มเตมิแบงการบรหิารราชการแผนดินของไทยออกเปน 3 สวน คอื  

   1. การบรหิารราชการสวนกลางใชหลักการรวมอํานาจ คอื ใหอํานาจ

การบังคับบัญชาและการวนิจิฉัยส่ังการขัน้สูงสุดอยูในสวนกลางโดยแบงหนวยงานออกเปน 

กระทรวงทบวงกรม (รวมทัง้หนวยงานที่มชีื่อเรียกอยางอื่นที่มฐีานะเปนกรม) 

   2. การบรหิารราชการสวนภูมภิาคใชหลักการแบงอํานาจ คอื ราชการ

สวนกลางเปน เจาของอํานาจแลวแบงอํานาจการบังคับบัญชาและการวนิจิฉัยส่ังการใหแก

ภูมภิาคนําไปปฏบิัตใิหเกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชนเปนการลดขัน้ตอนตาง ๆ ลง 

และการปฏบิตังิานของภูมภิาคนัน้จะตองใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ

ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองแตละพื้นที่ทัง้นี้จะตองไมขัดตอนโยบายสวนกลางหรอืของ

รัฐบาลหรอืตัวบทกฎหมายของประเทศการบรหิารราชการสวนภูมภิาคม ี5 ระดับ คอื 

จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน  



 

 

61 

   3. การบรหิารราชการสวนทองถิ่นใชหลักการกระจายอํานาจ คอื 

สวนกลางไดโอนมอบอํานาจระดับหนึ่งไปใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนนิการการปกครอง

ตนเองอยางเปนอิสระแตทัง้นี้จะตองไมขัดตอกฎหมายของประเทศหรอืความสงบเรยีบรอย

ของประชาชนการบรหิารราชการสวนทองถิ่นในปจจุบนัม ี5 รปูแบบ คอื องคการบรหิาร

สวนจังหวัด เทศบาล องคการบรหิารตําบล กรุงเทพมหานคร และเมอืงพัทยา การบรหิาร

ราชการแผนดินของประเทศไทยปจจุบันเปนเรือ่งที่สําคัญจะเห็นไดจากความสัมพันธ

ระหวางการบรหิารราชการสวนตาง ๆ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย 

 สําหรับประเทศไทยมอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้แบบปกตแิละแบบพเิศษ 

รวมทัง้ส้ิน 5 องคกร ซึง่แตละองคกรจะมกีฎหมายบัญญัตใิหอํานาจหนาที ่และหลักเกณฑ

ตาง ๆ เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละองคกรไว ไดแก  

(พรรณรตัน โสธรประภากร, 2560, หนา 19) 

  1. พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 

  2. พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

  3. พระราชบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

  4. พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

  5. พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพัทยา พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 ภารกจิท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากราชการ

สวนกลางและราชการสวนภูมภิาค 

 ภารกจิที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากราชการสวนกลาง

และราชการสวนภูมภิาคตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดจัดแบงกรอบการใหบรกิารสาธารณะ

ออกเปน 6 ดาน ไดแก (กระทรวงมหาดไทย, 2551, หนา 24) 
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  1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  ประกอบดวย การคมนาคมและการขนสง เชน 

ทางบกและทางน้ํา สาธารณูปโภค เชน แหลงน้ํา ระบบประปาชนบท เพื่อการอุปโภค 

บรโิภค และการเกษตร งานใหมแีละบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวางโดยวธิอีื่น งานใหมี 

และบํารุงรักษาทางระบายน้ํา งานการสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ งานการ

สาธารณูปการ 

  2. ดานสงเสรมิคุณภาพชวีติ ประกอบดวย งานสงเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิาร งานปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ งานใหมแีละบํารุง

สถานที่ประชุม การกฬีาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ งานการสังคมสงเคราะห

และการพัฒนาคุณภาพชวีติเด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส งานการปรับปรุงแหลง

ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศยั งานการสงเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอ

ภาค และสิทธเิสรภีาพของประชาชน งานการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการ

รักษาพยาบาล  

  3. ดานการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 

ประกอบดวย งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการคุมครองดูแลและรักษา

ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดิน  งานการผังเมอืง งานจัดใหมีที่จอดรถ งานการ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง งานการควบคุมอาคาร  

  4. ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 

ประกอบดวย งานสงเสรมิใหมอุีตสาหกรรมในครอบครวั งานจัดใหมแีละสงเสรมิกลุม

เกษตรกร และกจิการสหกรณ งานบํารุงและสงเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร งานจดั

ใหมตีลาด งานการทองเที่ยว งานจัดกจิการเกี่ยวกับการพาณชิย งานการสงเสรมิ การฝก

และประกอบอาชพี งานการพาณชิยกรรมและการสงเสรมิการลงทุน  

  5. ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม

ประกอบดวย  งานคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้กําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล งานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพษิตาง ๆ  

  6. ดานการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิ่น 

ประกอบดวย งานบํารุงรกัษาศลิปะจารตีประเพณ ีภูมปิญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของทองถิ่น งานสงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม งานการจดัการศกึษา  

งานการสงเสรมิการกฬีา จารตีประเพณ ีและวฒันาธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
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 พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหมคีณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวพจิารณาและใหความเห็นชอบการถายโอน

ภารกจิทัง้ 6 ดาน รวมมกีารถายโอนทัง้ส้ิน 244 เรื่อง มสีวนราชการที่ถายโอนภารกจิ 50 

กรม ใน 11 กระทรวง 
 

บรบิทอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 หวานใหญ เปนอําเภอ 1 ใน 7 อําเภอของจังหวัดมุกดาหาร เปนอําเภอที่มี

ประชากรและพื้นที่นอยที่สุดในจังหวัด แตมคีวามหนาแนนของประชากรมากที่สุดของ

จังหวัด 

 ประวัตคิวามเปนมา 

 "หวานใหญ" เดิมอยูภายใตการปกครองของเมืองมุกดาหาร ตอมาทาวสีหานาม

และทาวหมาคาํ นําราษฏรจากเมอืงมหาชัย ประเทศลาวอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อป  

พ.ศ. 2222 ในบรเิวณทีเ่ปนสวนวาน และตัง้บานเรอืนขึ้นใหชื่อเรยีกวาบานวานใหญ  

เดิมอยูในเขตเมอืงพาลุกาการภูม ิสวนเมอืงพาลุกากรภูมเิปนเมอืงจัตวาขึ้นกับเมอืง

มุกดาหารและยุบเปนหมูบานใน พ.ศ. 2442 สมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นกับตาํบลชะโนด  

และไดเพี้ยนชือ่ตามภาษาพูดเปนภาษาเขยีนวา "หวานใหญ" และ "พาลุกา" แปลวา  

"ทรายชายโขง" ตามคําบอกเลาของชาวขา และชาวลาวที่อาศยัอยูในชุมชนบานพาลุกา 

 ตําบลหวานใหญ ปรากฏหลักฐานในราชกจิจานุเบกษา ป 2464 เปนตําบลหนึ่ง

ในอําเภอมุกดาหาร ในขณะนัน้ประกอบดวยตาํบลศรีบญุเรอืง ตําบลศรมีงคล ตําบลโพธิ์

ไทร ตําบลดอนตาล ตําบลหวานใหญ ตําบลโพนทราย ตําบลบานโคก ตําบลผึ่งแดด ตําบล

หนองเอ่ียน ตําบลบานคอ ตําบลบานซง ตําบลคําชะอี ตําบลหนองสูงเหนอื ตําบลหนองสูง

ใต ตําบลนาโสก ตําบลนากอก และตําบลบานเหลา ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  

ใชพระราชบัญญัตปิระถมศกึษา พ.ศ. 2464 ในทองที่มณฑลอุดร 

 วันที่ 20 กันยายน 2509 ตัง้ตําบลคําปาหลาย แยกออกจากตําบลหวานใหญ 

และตําบลบานโคก 

 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2520 ตัง้ตําบลปงขาม แยกออกจากตําบลหวานใหญ  

ตัง้ตําบลบางทรายนอย แยกออกจากตําบลบางทรายใหญ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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 วันที่ 27 กันยายน 2520 แยกพื้นทีต่ําบลหวานใหญ ตําบลปงขาม และตําบล

บางทรายนอย จากอําเภอมุกดาหาร มาตัง้เปน กิ่งอําเภอหวานใหญ และใหขึ้นการ

ปกครองกับอําเภอมุกดาหาร 

 วันที่ 27 สิงหาคม 2525 แยกพื้นที่อําเภอมุกดาหาร อําเภอคําชะอ ีอําเภอดอน

ตาล อําเภอนคิมคําสรอย กิ่งอําเภอดงหลวง และกิ่งอําเภอหวานใหญ จังหวัดนครพนม  

มาตัง้เปน จังหวัดมุกดาหาร โดยโอนกิ่งอําเภอดงหลวง อําเภอนาแก มาขึ้นกับอําเภอ

มุกดาหาร และเปล่ียนชื่ออําเภอมุกดาหาร เปนอําเภอเมอืงมุกดาหาร 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2526 ตัง้ตําบลชะโนด แยกออกจากตําบลหวานใหญ 

 วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตัง้ตําบลดงหมู แยกออกจากตําบลปงขาม 

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2532 โอนพื้นที่หมู 9 (ในขณะนัน้) บานนาแพง ของตําบล

คําปาหลาย อําเภอเมอืงมุกดาหาร มาขึ้นกับตาํบลหวานใหญ กิ่งอําเภอหวานใหญ อําเภอ

เมอืงมุกดาหาร 

 วันที่ 9 เมษายน 2535 ยกฐานะจากกิ่งอําเภอหวานใหญ อําเภอเมอืงมกุดาหาร 

เปน อําเภอหวานใหญ 

 วันที่ 24 กันยายน 2547 ยุบสภาตําบลดงหมู รวมกับองคการบรหิารสวนตําบล

ปงขาม[11] 

 ที่ต้ังและอาณาเขต 

 อําเภอหวานใหญตัง้อยูทางทศิตะวันออกเฉยีงเหนอืของจังหวัด มอีาณาเขต

ตดิตอกับอําเภอขางเคียง ดังนี้ 

  ทศิเหนอื ตดิตอกับอําเภอธาตุพนม (จังหวัดนครพนม) 

  ทศิตะวนัออก ตดิตอกับแขวงสุวรรณเขต (ประเทศลาว) 

  ทศิใต ตดิตอกับอําเภอเมอืงมุกดาหาร 

  ทศิตะวนัตก ตดิตอกับอําเภอเมอืงมุกดาหาร 

 การปกครองสวนภูมภิาค 

 อําเภอหวานใหญแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 5 ตําบล 44 หมูบาน ไดแก  

ตาราง 1 เขตการปกครองของอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ลําดับ ตําบล จํานวนหมูบาน 
พื้นที ่

(ตารางกโิลเมตร) 

จํานวนประชากร 

(คน) 

1. หวานใหญ 11 19.000 4,884 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_note-11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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2. ปงขาม 11 22.000 5,788 

3. บางทรายนอย 11 20.000 4,817 

4. ชะโนด 5 9.494 2,665 

5. ดงหมู 6 11.000 1,608 

รวม 44 81.494 19,762 

 

 การปกครองสวนทองถิ่น 

 ทองที่อําเภอหวานใหญประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 แหง ไดแก  

  1. เทศบาลตําบลหวานใหญ ครอบคลุมพื้นที่ตาํบลหวานใหญทัง้ตําบล 

  2. เทศบาลตําบลชะโนด ครอบคลุมพื้นที่ตําบลชะโนดทัง้ตําบล 

  3. องคการบรหิารสวนตําบลปงขามดงหมู ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปงขามและ

ตําบลดงหมูทัง้ตําบล 

  4. องคการบรหิารสวนตําบลบางทรายนอย ครอบคลุมพื้นทีต่ําบลบางทราย

นอยทัง้ตําบล 
 

งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยในประเทศ 

  ทยดิา ยันตะบุษย (2558) ที่ไดทําการศกึษาภาวะผูนํา วฒันธรรมองคการ 

หลักธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ผลการวจิัย พบวา การวิจยัในครัง้นี้มวีัตถุประสงค

เพื่อศกึษาระดับ ความสัมพันธ และปจจัยดานภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการหลักธรรมา 

ภบิาล ที่สงผลตอประสิทธผิลขององคการบรหิารสวนตําบลในเขตภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอืของประเทศไทยและเพื่อนําเสนอแนวทางที่มปีระสิทธผิลในการบรหิารจัดการ

ขององคการบรหิารสวนตําบลในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ผลการวจิัย 

พบวา 1) ปจจยัดานภาวะผูนํา ดานวฒันธรรมองคการ ดานหลักธรรมาภบิาล และ

ประสิทธผิลขององคการบรหิารสวนตําบลในเขตภาคะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานวัฒนธรรมองคการ ดานหลัก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%94
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ธรรมาภบิาล และดานประสิทธผิลขององคการบรหิารสวนตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย มคีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวาง 0.449-0.960 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ.05 3) ปจจัยดานหลักธรรมาภบิาลสงผลตอประสิทธผิลฯ  

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ในขณะที่ปจจัยดานภาวะผูนําและปจจัยดาน

วัฒนธรรมองคการไมสงผลตอประสิทธผิลขององคการบรหิารสวนตาํบลในเขต 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย โดยตัวแปรทัง้ 3 สามารถอธบิาย 

ความแปรปรวนหรอืทํานายตวัแปรตาม คอื ประสิทธขิององคการบรหิารสวนตําบลในเขต

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ไดรอยละ 74.20 อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

ที่ระดับ .05 และ 4) ม ี6 แนวทางที่เหมาะสมในการนําไปสูการพัฒนาประสิทธผิล 

ในการบรหิารจัดการขององคการบรหิารสวนตาํบลในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ของประเทศไทย 

  เยาวลักษณ ชาวบานโพธิ์ (2559) ไดทําการศกึษา ความเปนธรรมาภบิาล

ขององคการบรหิารสวนตําบล อําเภอเมอืงสุพรรณบรุี จังหวัดสุพรรณบุร ีผลการวจิยั

พบวา 1) ประชาชนมคีวามคดิเห็นตอการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององคการบรหิารสวนตําบล อําเภอเมอืงสุพรรณบรุี จังหวัดสุพรรณบุร ีในภาพรวม  

มคีาเฉล่ียอยูในระดับมาก มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานหลักความ

คุมคา ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ตามลําดับ และมคีวามคดิเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานหลักความรบัผดิชอบ ดานหลักการมสีวนรวม  

และดานหลักนติธิรรม ตามลําดับ และ 2) ประชาชนที่มเีพศ อาย ุและระดับการศกึษา

ตางกัน มคีวามคดิเห็นตอการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององคการบรหิารสวนตาํบล 

อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน สวนอาชพี และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมแตกตางกัน 

  ธรีเดช สนองทวพีร (2560, บทคัดยอ) ไดทําการศกึษา การบรหิารจัดการ

โดยหลัก ธรรมาภบิาลขององคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบรุี การวจิัยครัง้นี้  

มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษา 1) ระดับความคดิเห็นของประชาชนที่มตีอการบรหิารจัดการ 

โดยหลักธรรมาภบิาลขององคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบุรี และ 2) ปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบรหิารจัดการโดยหลักธรรมาภบิาลขององคการบรหิาร 

สวนจังหวัดนนทบรุี เปนการวจิัย แบบผสานวธิทีัง้เชงิประมาณและเชงิคุณภาพ แนวทาง 
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เชงิปรมิาณ กลุมตัวอยาง คอื ประชาชน 336 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการ

เก็บรวบรวมขอมูล สําหรับแนวทางเชงิคณุภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ 10 คน โดยใชแบบ

สัมภาษณเปนเครื่องมอื วเิคราะหขอมูลตามแนวทางเชงิปรมิาณ ใช คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะหขอมูลแนวทางเชงิคุณภาพ โดยการ

วเิคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา ความคดิเห็นของของประชาชนทีม่ตีอการบรหิาร

จัดการโดยหลักธรรมาภบิาลขององคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม  

อยูในระดับมาก ในดานปญหาและอุปสรรค ไดแก (1) ประชาชนขาดการมสีวนรวม  

(2) ประชาชนสวนใหญไมไดมหีนาที่เขาไปตรวจสอบโดยตรง (3) ประชาชนยังไมเขาใจ

บทบาทของตนเองในดานการตรวจสอบ โดยมขีอเสนอแนะวา ควรเผยแพรขอมูลขาวสาร

และใหความรูแกประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางโปรงใส จัดทําระบบ

ขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันและจัดใหมบีรกิารประชาชนที่มปีระสิทธภิาพ 

  ปาณสิรา ตรัสศร ี(2559) ไดทําการศกึษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

ของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัย 

พบวา 1) ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรยีงลําดับความสําคัญคาเฉล่ียจากมากไปหานอย

ได ดังนี้ ดานการมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคลดาน

การกระตุนทางปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ 2) ผลการเปรยีบเทยีบ

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุ ตามความคดิเห็นของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา 

จําแนกตามระดับการศกึษา ประเภทบุคคล และหนวยงานที่สังกัด โดยรวมแตกตางกัน 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 3) ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 

คอื ผูบรหิารควรมกีารปรกึษาหารอืกับทุกฝายเพื่อใหเกดิเปาหมายที่เปนทศิทางเดียวกัน 

ไมควรยึดถอืตัวเองมากเกนิไป การที่ผูบรหิารจะส่ังการส่ิงใดควรอยูบนความถูกตอง

เหตุผล ความจําเปนและความเปนไปไดของงานที่ทํา ควรยกยองชมเชยใหกําลังใจ หรอืให

รางวัลเมื่อมผีลงานที่เกดิกับองคการเพื่อใหมีกําลังใจปฏบิัตงิานตอไป ถาทํางานใดไมสําเร็จ

จงึไมควรวากลาวตเิตยีนตอหนาคนอื่นหรอืในทีป่ระชุม ผูบรหิารควรสงเสรมิใหบุคลากรได
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มโีอกาสเรยีนตอสูงขึ้น ควรสนับสนนุการนําเทคโนโลยมีาใชในการทํางาน ควรกลา

ตัดสินใจในการมอบหมายงานไมควรเกรงใจผูอาวุโสกวามากเกนิไป จงึจําเปนอยางยิ่ง 

ที่ควรศกึษาภูมหิลังของผูรวมงานแตละคนถงึความสามารถที่โดดเดน ความถนัด 

แลวมอบหมายงานใหตรงกับความรู ความสามารถผูปฏบิตั ิรวมถงึการวางตวัเปนกลาง 

ไมเอนเอียงฝายใดฝายหนึ่งที่มผีลประโยชนสวนตัว 

  ชาตชิยั อุดมกจิมงคล (2560) ไดทําการศกึษา อิทธพิลของการบรหิารงาน

ตามหลักธรรมาภบิาลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาลตาํบลในเขตจังหวดั

สกลนคร ผลการวจิัย พบวา 1) การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล ของเทศบาลตําบล

ในเขตจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.64) เมื่อพจิารณารายดาน  

พบวา ดานที่มคีาเฉล่ียมากที่สุด คอื ดานหลักนติธิรรม ( X =3.73) มกีารบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลในระดับมาก รองลงมา คอื ดานหลักการมสีวนรวม ( X =3.71)  

มกีารบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลในระดับมาก สวนดานที่มคีาเฉล่ียนอยที่สุด คอื 

ดานหลักคุณธรรม ( X =3.49) มกีารบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลในระดับปานกลาง 

2) ประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาลตาํบลในเขตจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม  

อยูในระดับมาก ( X =3.64) เมื่อพจิารณารายดาน พบวา มปีระสิทธผิลการบรหิารงาน 

อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มคีาเฉล่ีย มากที่สุด คอื ดานคุณภาพการบรกิาร  

( X =3.66) รองลงมา คอื ดานการพัฒนาองคการ ( X =3.65) สวนดานที่มคีาเฉล่ีย 

นอยที่สุด คอื ดานประสิทธผิลตามแผนปฏบิัตริาชการ ( X =3.60) และ 3) อทิธพิล 

ของการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล มผีลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาล

ตําบลในจังหวัดสกลนคร โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .939 และยัง พบวา อทิธพิล

ของการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล สามารถพยากรณระดับประสิทธผิล 

การบรหิารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร ไดรอยละ 88.20 สวนอีกรอยละ 

11.80 เกิดจากอิทธพิลของตัวแปรอื่น ๆ เมื่อพจิารณาคานัยสําคัญทางสถติิ (Significant) 

เปนรายดาน พบวา การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลดานหลักคุณธรรม ดานหลัก

ความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรบัผดิชอบ และดานหลักความคุมคา 

สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

  นพดล ไชยสุระ (2560) ที่ไดทําการศกึษา อิทธพิลของภาวะผูนํา 
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การเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมองคการ และธรรมาภิบาลตอประสิทธผิลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 ผลการวจิัย พบวา การวจิัยครัง้นี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศกึษา 1) ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมองคการ  

และธรรมาภบิาลตอ ประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน 2 2) อิทธพิลทางตรง และทางออมของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม

องคการและธรรมาภบิาลตอประสิทธผิลองคกรปกครองสวนทองถิน่  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 และ 3) แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

วัฒนธรรมองคการ และธรรมาภบิาลตอประสิทธผิลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล คอื แบบสอบถาม  

และแบบสัมภาษณ สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสัน การวเิคราะหเสนทาง และการวเิคราะห

เชงิเนื้อหา ผลการวจิัย พบวา 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมองคการ ธรรมา 

ภบิาล และประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 

โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ตัวแปรที่มอิีทธพิลทางตรง คอื ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

(0.06) ดานวัฒนธรรมองคการ (0.09) ดานธรรมาภบิาล (0.89) ตัวแปรที่มอิีทธพิล

ทางออม คอื ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (0.62) ดานวฒันธรรมองคการ (0.29)  

และรูปแบบที่สรางขึ้นประกอบดวย 4 ปจจัย คอื ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  

ดานวัฒนธรรมองคการ ดานธรรมาภบิาล และดานประสิทธผิลองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 มคีวามสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ  

  วสันต แกวกา (2560) ไดทําการศกึษาภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบรหิาร ที่มผีลตอความผูกพัน ตอองคการ ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในเขตอําเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร ผลการวจิัยพบวา 1) ภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอพรรณานคิม จังหวัด

สกลนคร ตามความคดิเห็นของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ 

พรรณานคิม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน พบวา 

ดานที่มคีาเฉล่ียมากทีสุ่ด คอื การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล มภีาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงในระดับมาก รองลงมาคือ การสรางแรงบันดาลใจ มภีาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงในระดับมาก สวนดานที่มคีาเฉล่ียนอยที่สุด คอื การกระตุนทางปญญา  
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มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง 2) ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉล่ียมากที่สุด คอื ความทุมเท

ความพยายามในการปฏบิัตงิาน มคีวามผูกพนัตอองคการในระดับมาก รองลงมาคอื  

ดานการยอมรับเปาหมาย นโยบาย การบรหิารงานขององคการ มคีวามผูกพันตอองคการ

ในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คอื ดานความตองการทีจ่ะดํารงความเปน

สมาชกิขององคการ มคีวามผกูพนัตอองคการในระดับปานกลาง 3) อทิธพิลของภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร มผีลตอความผกูพันตอองคการ ของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร โดยมคีาความสัมพันธ (R) 

เทากับ 0.431 โดยสามารถพยากรณระดับความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร ไดรอยละ 16.80  

สวนอีกรอยละ 84.20  เกดิจากอิทธพิลของตัวแปรอื่น ๆ 

  กติติ์รวี เลขะกุล, นวิัตน สวัสด์ิแกว, และศรัญลักษณ เทพวารนิทร (2561, 

บทคัดยอ) ไดทําการศกึษาธรรมาภบิาล วัฒนธรรมองคการ ที่สงผลตอประสิทธผิล

องคการของเทศบาลในเขตภาคใตของประเทศไทย ผลจากการวจิัย พบวา ธรรมาภบิาล 

และวัฒนธรรมองคการทีเ่ขาในสมการถดถอยพหุคูณมคีวามสัมพันธกับประสิทธผิล

องคการของเทศบาลในเขตภาคใตของประเทศไทย อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .001 

โดยวัฒนธรรมพนัธกจิสงผลตอประสิทธผิลองคการของเทศบาลในเขตภาคใตของประเทศ

ไทย อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .001 สวนธรรมาภบิาลดานหลักการบรหิารจัดการ

สงผลตอประสิทธผิลองคการของเทศบาลในเขตภาคใตของประเทศไทย อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยปจจัยดังกลาวสามารถรวมกันอธบิายประสิทธผิลองคการ 

ของเทศบาลได รอยละ 56.80 

  ชยาภาภรณ ทองบอ (2562) ไดทําการศกึษาอทิธพิลของภาวะผูนํา 

การเปล่ียนแปลงตอประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม การวจิัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค 1) เพื่อศกึษาระดับ 

ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและประสิทธผิลการบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศกึษาอิทธพิลภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงที่สงผลตอประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธผิลการ
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บรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรที่ปฏบิัตหินาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 

นาแก จังหวัดนครพนม จํานวน 242 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม

ขอมลู คาอํานาจจําแนกรายขอ ระหวาง .418-.800 คาสัมประสิทธิแ์อลฟา 

ของครอนบาค ระหวาง .663-.850 และสถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  

คารอยละ คาเฉล่ีย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสัน และคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

สําหรับการวจิัยเชงิคุณภาพ ผูวจิัยใชแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง กลุมเปาหมาย 

คอื ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน และใชการวเิคราะหเชงิเนื้อหา 

   ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการวเิคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

และประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตอําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการวเิคราะหอิทธพิลของภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงตอประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบวา ตวัแปรภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถ

รวมกันพยากรณประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะไดรอยละ (44.10 R2Adj=.441)  

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยตัวแปรดานการสรางแรงบันดาลใจ มอีทิธพิล 

สูงที่สุด (Beta= .316) รองลงมา คอื ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล (Beta=.260) 

และดานการมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (Beta=.188) มคีาอทิธพิลนอยที่สุด ยกเวน 

ตัวแปรดานการกระตุนทางปญญา 3) ผลการศกึษาแนวทางในการพฒันาเพื่อยกระดับ

ประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม ผูวจิัยพบ 2 แนวทาง คอื (1) การสงเสรมิการลงทุนพาณชิยกรรมและ 

การทองเที่ยว และ (2) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

  โกเสก กุดตุม (2563) ไดทําการศกึษา อิทธพิลของการบรหิารงานตามหลัก

ธรรมาภบิาลตอประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวจิัย พบวา 1) การบรหิารงานตามหลัก

ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

อําเภอนคิมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน  
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ดานหลักการมสีวนรวม หลักความคุมคา หลักนติธิรรม หลักความโปรงใส มอีทิธพิลตอ

ประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตอําเภอ 

นคิมน้ําอูน อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทํานายประสิทธผิล

การจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน  

ไดรอยละ 66.40 สวนการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลดานหลักความรบัผดิชอบ  

และหลักคุณธรรม ไมมอิีทธพิลตอประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร  

  สุทธพิงษ พันวลัิย (2563) ไดทําการศกึษา อทิธพิลของภาวะผูนํา 

การเปล่ียนแปลง การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลตอคุณภาพการบรกิารภาครัฐ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นทีอํ่าเภอกุสุมาลย จังหวดัสกลนคร มวีตัถุประสงค  

1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร การบรหิารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาล และคุณภาพการบรกิารภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) เพื่อศกึษา

อิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร และการบรหิารงานตามหลักธรรมา 

ภบิาล ที่สงผลตอคุณภาพการบรกิารภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการวจิัย 

พบวา 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.22) การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.75) และคุณภาพการบรกิาร

ภาครฐัขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.21)  

2) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร และการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

มอิีทธพิลตอคุณภาพการบรกิารภาครัฐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตวัแปร สามารถรวมกันทาํนายคณุภาพ 

การบรกิารภาครัฐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอกุสุมาลย จังหวัด

สกลนคร ไดรอยละ 86.70  

 งานวิจัยตางประเทศ 

  Ved P.Nanda (2003, อางถึงในบังอร กันสุข, 2554, หนา 52-53)  

ไดทําการวจิัยเรื่องธรรมาภบิาล ผลการวจิัย พบวา ยังไมมกีารสรางหลักธรรมาภบิาล 

ตามความหมายอยางแทจรงิ ตลอดระยะเวลา ค.ศ. 1980-1990 บรรดาประเทศหรอื

สถาบัน  ที่ใหการสนับสนุนมแีนวโนมวาจะใหการชวยเหลอืการปฏริปูประเทศที่รับการ
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ชวยเหลือเหลานัน้เพิ่มมากขึ้น แตสวนใหญแลว ประเทศผูรับการชวยเหลอืยังขาด

ประสิทธภิาพในการดําเนนิงาน ซึ่งจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงนโยบายในครัง้นี้และ 

ในอนาคตอันใกลนี้ การใชความชวยเหลอืเริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น เรงอยางไรก็ตาม 

ในทางปฏบิัตแิลวยังไรผล และยังมกีารเลอืกปฏบิัติอยู ตามที่เราเขาใจกันปญหาเหลานี้

ประเทศที่ใหการชวยเหลือจะเรยีกรองใหประเทศที่รบัการชวยเหลอื แสดงปญหาที่ยุงยาก

ในการปฏริูปเศรษฐกจิและสังคม ใหที่ประชุมไดรับทราบเพื่อหาสาเหตุแทจรงิและนําไปสู

การแกไข จากการศกึษาวจิัยได พบวาปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นกับประเทศที่รับการชวยเหลอื

คอื ไมมวีัตถุประสงคในการดําเนนิงานและพอจะเปนมาตรฐานในการตัดสินใจดําเนนิงาน

ตามหลักธรรมาภบิาลได ซึ่งจะรวมถงึการขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง หลักกฎหมาย 

หลักการควบคุมการทจุรติและหลักความรบัผดิชอบที่ยังไมมผีลในทางปฏบิัต ิและ

การศกึษาวจิยัยังพบอีกวา ถงึแมจะมกีารดําเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาลในประเทศกําลัง 

พัฒนาแตระดับความยากจนของประเทศเหลานัน้ก็ยังมีอยูสูง ตลอดถึงการบรหิารงาน 

ที่ไรประสิทธภิาพก็ยังเปนประเด็นปญหาหลักในการใชหลักธรรมาภบิาลในองคกร  

ซึ่งจะเชื่อมไปหาประชาชนและการเลอืกปฏบิัตเิปนเรื่องที่แกไขยากพอสมควร เพราะเปน

เรื่องบรบิททางวัฒนธรรม ประวตัศิาสตรของประเทศทีร่ับการชวยเหลอื 

  Gillespie and Mann (2004, pp. 88-89) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวาง

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําเชงิจัดการ ภาวะผูนาํแบบที่ปรกึษา กับความเชื่อถอื

ตอผูนําจํานวน 83 ทมี พบวา ภาวะ (นําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนาํเชงิจัดการ ภาวะผูนํา

แบบทีป่รกึษามคีวามสัมพันธกับความเชื่อถอืตอผูนําถงึ 67 เปอรเซ็นต 

  Davies and Others (2005) ไดทําการศกึษาภาวะผูนําเชงิกลยุทธ และพบวา

รูปแบบของภาวะผูนาํเชงิกลยทุธจะประกอบดวยความสามารถในการนําองคกรรวม 5 

ประการ อัน ไดแก 1) การกําหนดทศิทางขององคกร 2) การเปล่ียนกลยุทธไปสูการปฏบิัติ 

3) การจัดวางบุคลากรและองคกรไปตามทศิทางของกลยุทธ 4) การตัดสินใจจุดที่จะ

แทรกแซงไดอยางมปีระสิทธภิาพ 5) การพัฒนาสมรรถภาพทางกลยุทธและลักษณะ

เฉพาะตัวของผูนําเชงิกลยุทธ 4 ประการ อัน ไดแก 1) ผูนําเชงิกลยุทธตองทาทายและ

สงสัยมคีวามไมพอใจ และเต็มไปดวยความกระวนกระวายใจตามทีแ่สดงออกมา 2) ผูนํา

เชงิกลยุทธตองใหความสนใจเปนพเิศษกับความคดิเชงิกลยุทธ การเรยีนรูกลยุทธ และการ

สรางรูปแบบใหม ๆ ใหกับโรงเรยีนของเขาและที่อื่น ๆ ดวย 3) ผูนําเชงิกลยุทธตอง
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แสดงออกซึ่งปญญาเชิงกลยุทธบทพื้นฐานของคานยิมอยางเปนระบบที่เดนชัด 4) ผูนํา

เชงิกลยุทธตองมพีลังของบุคคลและเครอืขายที่เปนมืออาชพี 

             Kimmet (2005, p. 2-A) ไดศึกษาการนําหลักธรรมาภบิาลมาใชในระบอบ

การเมอืงปกครองในอาเซยีน 4 ประเทศ พบวา ในประเทศที่พัฒนาแลวหลักธรรมาภบิาล

ไดถูกนําไปใชในเชงิกลยุทธทางการเมอืงมากวาการนําเนื้อหาสาระไปประยุกตใชนโยบาย  

4 ประเทศ ไดแก ฟลิปปนส ไทย มาเลเซยี และอินโดนีเซยี โดยพิจารณาเปนประเทศ  

และเปรยีบเทยีบกับกรณศีกึษาโดยศกึษาวาประเทศเหลานี้มกีารนําหลักธรรมาภบิาลไปใช

อยางไรบาง รวมไปถงึการมสีวนรวมของหลักธรรมาภบิาลในการเลอืกตัง้ป 2004  

ซึ่ง พบวา หลักธรรมาภบิาลไดถูกนําไปใชอยางกวางขวาง และเปนประเด็นสําคัญในการ

ปฏริูปรปูแบบปกครอง นอกจากนัน้ประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตทีไ่ดกลาวมานี้  

ยังไดเรยีนรูในการนําหลักธรรมาภบิาลเพื่อพัฒนาการเมอืง การปกครอง โดยเนนการนํา

หลักธรรมาภบิาลไปใชพัฒนาบานเมอืง การปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาวะที่บานเมอืง

มคีวามไมแนนอนเศรษฐกจิฝดเคอืง เพราะหลักธรรมาภบิาลเปนรปูแบบการบรหิาร 

แนวใหม ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ เมื่อนําไปใช ซึ่งนั่นก็คอืจุดประสงคสําคัญ 

ของหลักธรรมาภบิาลประกอบดวย หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 

หลักการมสีวนรวม หลักความคุมคาและหลักความรบัผดิชอบ ในการพัฒนาระบอบ

การเมอืง การปกครองในอาเซยีน 4 ประเทศ 
 สรุป จากการที่ผูวจิยัไดทําการศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ พบวา 

การดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามยทุธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 จะประสบความสําเร็จมปีระสิทธผิลมากนอยเพยีงใด จะตองมี

ผูนําในการพัฒนา ซึ่งผูบรหิารองคกรเปนปจจยัที่มคีวามสําคัญที่สุดที่จะชวยใหการ

ดําเนนิการของหนวยงานสําเร็จตามเปาหมาย โดยแสดงความเปนผูนําผานการใชภาวะผูนํา

ที่เหมาะสม ซึง่ภาวะผูนําเปนความสามารถของบุคคลทีจ่ะนํากลุมของตนใหบรรลุเปาหมาย

ไดอยางมปีระสิทธภิาพ และเกดิประสิทธผิลสูงสุด โดยเฉพาะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

ซึ่งเปนพฤตกิรรมหรอืกระบวนการที่ผูนําใชการปฏสัิมพันธกับผูรวมงานในการสรางความ

รวมมอืสรางแรงจูงใจของผูรวมงานใหสูงขึ้น นอกจากนัน้ การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ ประสิทธผิลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 เพราะธรร

มาภบิาลจัดเปนแนวคดิสําคัญในการบรหิารงานและการปกครองในปจจุบัน  
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ธรรมาภบิาลเปนการบรหิารงานใหมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล ตัง้มั่นอยูบนหลักการ

บรหิารงานที่เที่ยงธรรม สุจรติ โปรงใส ตรวจสอบได มจีติสํานกึในการทํางาน  

มคีวามรบัผดิชอบในส่ิงที่ไดกระทํา พรอมตอบคําถามหรอืตอบสนองตอผูมสีวนไดสวนเสีย

และพรอมรับผดิ มศีลีธรรม จรยิธรรมในการทํางาน การคํานงึถงึการมสีวนรวมในการรบัรู 

ตัดสินใจ ดําเนนิการและประเมนิผล ตลอดจนรวมรบัผลจากการตัดสินใจรวมนัน้ 

 โดยในการวจิัย ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอ

ประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

ในครัง้นี้ ผูวจิยัไดนํา 1) แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

(Transformational Leadership) ของ Bass (1985) 2) แนวคดิจากพระราชกฤษฎกีาวาดวย

หลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 9 มาตรา 52  

และ3) ยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560–2569 มาประยุกตใช 

แบบบรูณการและกําหนดเปนกรอบแนวคดิของการวจิัย 

 



 
 

 

บทที่ 3 

วธิดีําเนินการวจิัย 

 การวจิัยเรื่อง ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอ

ประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

ในครัง้นี้ เปนการวจิัยเชงิปรมิาณโดยใชวธิกีารสํารวจ  (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถาม ผูวจิัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบยีบวธิวีจิยั ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 

  2. เครื่องมอืที่ใชในการวจิัย 

  3. วธิกีารสรางและหาประสิทธภิาพของเครื่องมอื 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การวเิคราะหขอมูล 

  6. สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร (Population) 

  ประชากรที่ใชในการศกึษา ไดแก ประชาชนทีม่ภูีมลํิาเนาอยูในเขตอําเภอ

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 19,762 คน (ขอมูลจากทะเบยีนราษฎร 

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร) 

 2. กลุมตัวอยาง (Sample) 

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มภูีมลํิาเนาอยูในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 393 คน การหาขนาดของกลุมตัวอยางใช

วิธีการคํานวณจากสูตรของ Yamane (1973, p.127 อางถงึใน นพพร ธนะชัยขันธ, 2555) 

โดยมวีธิกีารคํานวณจากสูตร ดังตอไปนี้ 
 

   n  = 
2)(1 eN

N

+
 

 

      แทนคา   N  = จํานวนประชากรทัง้หมดที่ศกึษา 
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                   e  = คาความคาดเคลื่อนของตัวอยางไมเกนิรอยละ .05 

                  n  = จํานวนขนาดตวัอยางที่กําหนดได 

 จะได 

                  n  =        19,762 

      1+19,762 (0.05)2 

                     n  = 392.06  

 ทัง้นี้เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการคํานวณและตัวอยางที่ไดสามารถเปน

ตัวแทนของประชาชนไดอยางสมบูรณ ดังนัน้ผูวจิัยจงึใชกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน 

 การสุมตัวอยาง ใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) เพื่อให

ไดจํานวนตัวอยางมากนอยตามสัดสวนของจํานวนประชากรในแตละองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ทําการสุมตัวอยางในแตละพื้นที่จนครบจํานวนตามที่กําหนด 

 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางตามสัดสวนขนาดของประชากรกลุมตัวอยาง

ในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอยีดดังตาราง 2 

 

ตาราง 2  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวจิัย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน (คน) 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 เทศบาลตําบลหวานใหญ 4,884 97 

2 เทศบาลตําบลชะโนด 2,665 53 

3 องคการบรหิารสวนตําบลปงขามดงหมู  7,396 147 

4 องคการบรหิารสวนตําบลบางทรายนอย 4,817 96 

รวม 19,762 393 

ที่มา : ฝายทะเบยีนและบัตร ทีว่าการอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร (2564) 
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เครื่องมอืที่ใชในการวจิัย 

 เครื่องมอืที่ใชในการศกึษาครัง้นี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวจิัย

สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  

แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชน 

ที่มภูีมลํิาเนาอยูในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะคําถามเปนแบบ

เลือกตอบ (Check List) 

  ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร แบบสอบถามมลัีกษณะ

เปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยผูวจิัยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม 

ระบุระดับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ผูวจิัยกําหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม

ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

    5    หมายถงึ มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับมากที่สุด 

                  4    หมายถงึ มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับมาก 

     3    หมายถงึ มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง 

     2    หมายถงึ มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับนอย 

     1    หมายถงึ        มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับนอยที่สุด     

                 โดยใชเกณฑการแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้  

(บุญธรรม กจิปรดีาบรสุิทธิ์, 2553, หนา 197) คอื  

                คาเฉล่ีย   4.51-5.00  หมายถงึ  มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับ 

มากที่สุด 

                คาเฉล่ีย   3.51-4.50  หมายถงึ  มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับมาก 

                คาเฉล่ีย   2.51-3.50  หมายถงึ  มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับ 

ปานกลาง 

                คาเฉล่ีย   1.51-2.50  หมายถงึ  มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย   1.00-1.50  หมายถงึ  มภีาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงในระดับ 

นอยที่สุด 
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  ตอนที่ 3 ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวาน

ใหญ จังหวัดมุกดาหาร แบบสอบถามมลัีกษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 

ระดับ โดยผูวจิัยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม ระบุระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ทัง้นี้ ผูวจิัยกําหนดคะแนนในการ

ตอบแบบสอบถามออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

    5    หมายถงึ มธีรรมาภบิาลในระดับมากที่สุด 

                  4    หมายถงึ มธีรรมาภบิาลในระดับมาก 

     3    หมายถงึ มธีรรมาภบิาลในระดับปานกลาง 

     2    หมายถงึ มธีรรมาภบิาลในระดับนอย 

     1    หมายถงึ        มธีรรมาภบิาลในระดับนอยที่สุด     

                 โดยใชเกณฑการแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้  

(บุญธรรม กจิปรดีาบรสุิทธิ์, 2553, หนา 197) คอื  

                คาเฉล่ีย   4.51-5.00  หมายถงึ  มธีรรมาภบิาลในระดับมากที่สุด 

                คาเฉล่ีย   3.51-4.50  หมายถงึ  มธีรรมาภบิาลในระดับมาก 

                คาเฉล่ีย   2.51-3.50  หมายถงึ  มธีรรมาภบิาลในระดับปานกลาง 

                คาเฉล่ีย   1.51-2.50  หมายถงึ  มธีรรมาภบิาลในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย   1.00-1.50  หมายถงึ  มธีรรมาภบิาลในระดับนอยที่สุด 

  ตอนที่ 4 ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร แบบสอบถามมลัีกษณะเปนแบบประมาณคา (Rating 

scale) 5 ระดับ โดยผูวจิัยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามระบุระดับประสิทธผิลการ

บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

ทัง้นี้ผูวจิยักําหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

    5    หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

                  4    หมายถงึ เห็นดวยมาก 

     3    หมายถงึ เห็นดวยปานกลาง 

     2    หมายถงึ เห็นดวยนอย 

     1    หมายถงึ        เห็นดวยนอยที่สุด     

                 โดยใชเกณฑการแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้  

(บุญธรรม กจิปรดีาบรสุิทธิ์, 2553, หนา 197) คอื  
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                คาเฉล่ีย   4.51-5.00  หมายถงึ  มปีระสิทธผิลในระดับมากที่สุด 

                คาเฉล่ีย   3.51-4.50  หมายถงึ  มปีระสิทธผิลในระดับมาก 

                คาเฉล่ีย   2.51-3.50  หมายถงึ  มปีระสิทธผิลในระดับปานกลาง 

                คาเฉล่ีย   1.51-2.50  หมายถงึ  มปีระสิทธผิลในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย   1.00-1.50  หมายถงึ  มปีระสิทธผิลในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 5 ความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถาม 

มลัีกษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) 
 

วธิกีารสรางและหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎ ี เอกสาร นยิามศัพทเฉพาะ และ

งานวจิัยเกี่ยวของ รวมทั้งระเบยีบวธิวีจิัย เพื่อหาแนวทางในการกําหนดรูปแบบของ

แบบสอบถาม และขอคําถาม 

 2. สรางกรอบแนวคดิในการวจิัยจากการสังเคราะหเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของ  

โดยนํา 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 2) ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร มากําหนดเปนตวัแปรอิสระ และนาํ

ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร มากําหนดเปนตัวแปรตาม เพื่อใหกลุมตัวอยางทําการประเมนิคาตามความ

คดิเห็น 

 3. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ของขอคําถามโดยการสังเคราะห 

1) แนวคดิเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational 

Leadership) ของ Bass (1985) 2) ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบ

บรหิารกจิการบานเมอืงและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และ 3) ยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560–2569 ออกมาเปนขอคําถามวัดระดับ 

 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอกรรมการที่ปรกึษาวทิยานพินธเพื่อตรวจ

แกไขเนื้อหา และความถูกตอง 

 5. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมอื กระทําโดย  

นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิ 
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เนื้อหา  (Content  Validity)  หลังจากนัน้นํามาหาดัชนคีวามสอดคลอง  (IOC)  โดยใชสูตร 

ดังนี้ (ชูศร ีวงศรตันะ, 2541, หนา 253-254) 
 

   IOC = 
N

R∑  
 

   เมื่อ IOC หมายถงึ คาดัชนคีวามสอดคลอง (Index of item   

          congruency) 

     R  หมายถงึ  ความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ  โดยที่ คา +1  

          หมายถงึขอคําถามสามารถนําไปวัดไดอยาง 

          แนนอน, คา 0 หมายถงึ ไมแนใจวาจะวัดได  

          และคา -1 หมายถงึ ขอคําถามไมสามารถนําไป 

          วัดไดอยางแนนอน   

     N  หมายถงึ  จํานวนทรงคณุวุฒ ิ

   โดยเลือกขอที่มคีา IOC มากกวา 0.5 สวนขอใดมคีานอยกวา  0.5  

ผูวจิัยนํามาปรบัปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนัน้ ขอคําถามทุกขอ 

จงึผานความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญทัง้ 5 ทานที่ไดตรวจสอบและเห็นวามคีวามเที่ยงตรง

เชงิเนื้อหา ครอบคลุมในแตละดานและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยแลว โดยขอ

คําถามทกุขอมคีา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 

  โดยผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  

  1) ผูชวยศาสตราจารย ชาครติ ชาญชติปรชีา ตําแหนง รักษาราชการแทน 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2) รองศาสตราจารย ดร.จติต ิกติตเิลิศไพศาล ตําแหนง รองอธกิารบดี 

ฝายบรหิาร มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร  

  3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ละมัย รมเย็น กรรมการบรหิารหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวดัสกลนคร 

  4) ปลัดเทศบาลตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร 

  5) ปลัดเทศบาลตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 6. นําแบบสอบถามไปขอการรับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนุษยจาก

สถาบันวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร และปรับปรุงแกไขจนไดหนังสอื

รับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย (เลขที่ใบรบัรอง 158/2564) ดังรายละเอียด 
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ในภาคผนวก ก 

 7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุม

ตัวอยางที่จะศกึษาจํานวน 30 ชุด โดยทดลองใช (Try Out) ที่อําเภอเมอืง จังหวัดมุกดาหาร 

 8. นําขอคําถามที่ไดมาวเิคราะหหาคาอํานาจจาํแนก (Discrimination Power) 

โดยใชวธิกีารหาคาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) คดิขอคําถาม

ที่มคีาอํานาจจําแนกตัง้แต 0.361 ขึ้นไป คาวกิฤตของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียรสัน

ที่ระดับนัยสําคัญ .05 จากสูตรตอไปนี้ (นพพร ธนะชัยขันธ, 2555, หนา 22) 
 

     
f

RR
p LU

2
+

=  

   

     
f

RR
r LU −=  

 

   เมื่อ   p    หมายถงึ คาความยากงาย 

    r     หมายถงึ คาอํานาจจาํแนก 

    UR  หมายถงึ จํานวนผูที่ตอบถูกในกลุมสูง 

    LR   หมายถงึ จํานวนผูทีต่อบถูกในกลุมต่ํา 

    f    หมายถงึ จํานวนผูที่เขาสอบในกลุมสูง 

  โดยไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบดังนี้  

   1) คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามภาพรวมทัง้ฉบับ อยูระหวาง  

0.368-0.924 

   2) คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร อยูระหวาง 0.368-0.881 

   3) คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

อยูระหวาง 0.456-0.924 

   3) คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร อยูระหวาง 0.753-

0.857 
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 9. นําขอคําถามจากแบบสอบถามตอนที่ 2-ตอนที่ 4 มาหาคาความเชื่อมั่น  

(Reliability) โดยการวเิคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ดวยวธิกีาร

ของ Cronbach ทัง้นี้ ทาํการวเิคราะหแบบสอบถามดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ 

โดยกําหนดคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม ตองมากกวา 0.70 จงึจะถอืวาแบบสอบถาม 

นัน้ใชได โดยมสูีตร ดังนี้ (Alpha Coefficient Method อางถงึใน นพพร ธนะชัยขันธ, 2555, 

หนา 19)          
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  โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบดังนี้  

   1) แบบสอบถามภาพรวมทัง้ฉบับ ไดคาความเชื่อมั่น .855 

   2) แบบสอบถามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนาํของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ไดคาความเชื่อมั่น 

.918 

   3) แบบสอบถามธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ไดคาความเชื่อมั่น .884 

   4) แบบสอบถามประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ไดคาความเชื่อมั่น .963 

 10. นําแบบสอบถามดังกลาว ที่ผานการทดลองใช หาคาอํานาจจําแนก และหา

คาความเชื่อมั่น มาทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปเก็บรวบรวม

ขอมลูตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมขัีน้ตอนดังนี้ 

  1. ผูวจิัยนําหนังสอืขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวจิัยจากบัณฑติวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนครถงึนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอความรวมมอืในการเก็บขอมูลจากประชาชนที่มภูีมลํิาเนาอยูใน

เขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 393 คน 

  2. สงแบบสอบถามไปใหผูที่เกี่ยวของพรอมชี้แจงรายละเอยีดความมุงหมาย

ของการออกแบบสอบถามนี้ เพื่อทําความเขาใจใหตรงกันในการตอบแบบสอบถาม 

  3. ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวจิัยดําเนนิการเก็บขอมูลดวยตนเอง 

และการลงพื้นที่จรงิ เพือ่นําแบบสอบถามไปแจกแกกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน  

ในอําเภอตาง ๆ ในเขตพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พรอมทัง้ชี้แจงรายละเอยีด 

ความมุงหมายของการออกแบบสอบถาม 

  4. ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อนํา

แบบสอบถามไปประมวลผล และวเิคราะหขอมูลตอไป  
 

การวเิคราะหขอมลู 

 ในการวเิคราะหขอมูล  ผูวจิัยมขัีน้ตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

  1.  นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลว 

นํามาลงรหัสเลข (Code) ตามเกณฑของเครื่องมอืแตละสวน 

  2.  นําแบบสอบถามทีล่งรหัสแลว มาบันทกึลงในโปรแกรมสําเร็จรูป 

ทางสถติ ิเพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บและคํานวณหาคาทางสถติแิลวนําผลที่ไดมา

วเิคราะหเพื่อตอบคําถามวจิัยและวตัถุประสงคที่ตัง้ไว โดยนําเสนอผลในรูปแบบตาราง

ประกอบความเรยีงและนําผลการศกึษาที่วเิคราะหไดมาสรุปผลการวจิัย อภปิรายผล 

และเขยีนขอเสนอแนะ 

  3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) 

ผูวจัิยนํามาวเิคราะหเนื้อหา (Content analysis) ทําอยางไร เพือ่นําไปสูแนวทางในการ

พัฒนาประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะขององคการบรหิารสวนอําเภอหวานใหญ  

จังหวัดมุกดาหาร 
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สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 การวจิัยครัง้นี้ผูวจิัยไดทําการศกึษาขอมูล โดยใชสถติทิี่เกี่ยวของในการ

วเิคราะหขอมูลเพื่อพรรณนาขอคนพบจากการวจิยั และทดสอบสมมตฐิานการวจิัย 

โดยแยกสถติอิอกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 1.  สถติพิรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก 

  1.1  การแจกแจงความถี่  (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) 

บรรยายลักษณะของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งเปนประชาชนที่มภูีมลํิาเนาอยูในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อัน

ประกอบดวย เพศ อาย ุระดับการศกึษา อาชพี รายไดเฉล่ียตอเดือน และพื้นทีท่ี่อาศัยอยู 

  1.2  คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

วเิคราะหระดับ 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 2) ธรรมาภบิาลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 3) ประสิทธผิลการ

บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 2.  สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  

  เพื่อศกึษาอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและ 

ธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

  2.1 ในเบื้องตนจะทําการวเิคราะหความสัมพันธของตัวแปรในตวัแบบที่ใช 

ในการศกึษาเพื่อปองกันการเกดิ Multicollinearity คอื การมสีหสัมพันธกันเองระหวาง 

ตัวแปรอิสระ ซึ่งการทีต่ัวแปรอิสระมคีวามสัมพันธกันในระดับที่สูงมาก อาจสงผลให

สมการตัวแบบที่ใชในการพยากรณตัวแปรตามมคีวามคลาดเคลื่อน ดังนัน้ จงึตอง

ตรวจสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระเพื่อใหแนใจวาตัวแปรอิสระสามารถคงอยู 

ในสมการตวัแบบไดโดยกําหนดระดับนัยสําคญัที่ 0.05  

   การศกึษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร

และธรรมาภบิาล กับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ผูวจิัยใชการหาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธของเพยีรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  โดยมสูีตร ดังนี้  (ภัทราพร เกษสังข, 

2549, หนา 168) 
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  เมื่อ  xyr
 แทน คาสมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสัน 

   N แทน จํานวนขอมูลของชุดที่ 1 หรอื  2 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 

   ∑Y  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 

   ∑ XY  แทน ผลรวมของผลคณูของคะแนนแตละคูของชุดที่ 1 และ 2 

    
2∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของคะแนนชุดที่ 1 

   
2∑Y   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของคะแนนชุดที่ 2 

   
2)(∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1  ยกกําลังสอง 

   
2)(∑Y   แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2  ยกกําลังสอง 

   โดยที่คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธจะมคีาระหวาง -1.00 ถงึ + 1.00 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

   1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มคีวามสัมพันธในทศิทางตรงกันขาม 

คอื ถา X เพิ่ม Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 

   2. คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มคีวามสัมพันธในทศิทางเดียวกัน 

คอื ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แตถา X ลด Y จะลดดวย 

   3. คา r มคีาเขาใกล 1 หมายถงึ X และ Y มคีวามสัมพันธในทศิทาง

เดียวกัน และมคีวามสัมพันธกันมาก 

   4. คา r เขาใกล 1 หมายถงึ X และ Y มคีวามสัมพันธในทศิทางตรงกัน

ขามมคีวามสัมพนัธกันมาก 

   5. ถา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมคีวามสัมพันธกัน 

   6. ถา r มคีาเขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มคีวามสัมพันธกันนอย 

  การวเิคราะหความสัมพันธจะพจิารณาจากคา Sig. (2-tailed) หากคา Sig. 

(2-tailed) มคีานอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพนัธกัน ในทางตรงกันขาม 
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หากคา Sig. (2-tailed) มคีามากกวากวา 0.05 แสดงวาตัวแปรสองตวัไมมคีวามสัมพันธกัน 

หลังจากนัน้จงึจะทําการวเิคราะหระดับความสัมพันธของตัวแปร (อโนทัย ตรวีานชิ, 2552) 

  2.2 การศกึษาอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร 

และธรรมาภบิาล ที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ผูวจิัยทําการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 

  การวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนการ 

ศกึษาความสัมพนัธระหวางสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรยีกวาตัวแปรตนหรอืตัวแปรอิสระ 

(Independent variable) แทนดวย X อีกตัวแปรหนึ่งเรยีกวาตวัแปรตาม (Dependent 

variable) แทนดวย Y เปนการดูความสัมพันธวา ถาตัวแปรอิสระเปล่ียนไปแลวตวัแปรตาม

เปล่ียนไปดวยหรอืไม ซึ่งสองตัวแปรนัน้จะตองเปนตัวแปรเชงิปรมิาณ การวเิคราะหการ

ถดถอยสามารถเขยีนรูปแบบความสัมพนัธของสองตัวแปรไดในรูปของสมการถดถอย   

ซึ่งสามารถพยากรณคาไดในอนาคต  หรอืสามารถดูแนวโนมของตัวแปรตามไดเมื่อเรา

ทราบคาตัวแปรอิสระ (กัลยา วานชิยบัญชา, 2557) 

  การวเิคราะหการถดถอยเมื่อมตีัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรและตัวแปรตามหนึ่ง

ตัวแปร แตถาหากตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัวแปร จะเรยีกวา

การวเิคราะหการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) การวเิคราะหการถดถอยเชงิเสน

อยางงาย เขยีนความสมการแสดงความสัมพนัธไดดังนี้   
 

  ii0i XY ε+β+β=  
 

เมื่อ    0β    แทนระยะตัดแกน y (y-intercept) 

          β      แทนความชันของเสนถดถอย (slope) 

  

ii bXbY +=

+=
∧

∧∧∧

0

ββ             XY i0i

หรอืจะไดวา 



 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 
 การวเิคราะหขอมูลในงานวจิัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและธรรมา 

ภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ผูวจิัยไดอันดับการวเิคราะหขอมูล ไวดังนี้ 

  1.  สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

  2.  ผลการวเิคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผูวจิัยไดกําหนดสัญลักษณ 

ที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ดังนี้  

 x     แทน  คาคะแนนเฉล่ีย 

 S.D.   แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 r     แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 R    แทน  คาสหสัมพันธพหุคูณ 

 R2    แทน  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 R2Adj.   แทน  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแลว 

 b     แทน  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ 

 β     แทน  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวพยากรณ 

 TTL   แทน  ผลรวมของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 TL1    แทน  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการมอีทิธพิลอยางม ี

       อุดมการณ 

 TL2   แทน  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 TL3   แทน  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการกระตุนทางปญญา 
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 TL4    แทน  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการคํานงึถงึความเปน 

       ปจเจกบุคคล 

 TGG   แทน  ธรรมาภบิาล 

 GG1   แทน ดานหลักนติธิรรม 

 GG2   แทน ดานหลักคุณธรรม 

 GG3   แทน ดานหลักความโปรงใส 

 GG4   แทน ดานหลักการมสีวนรวม 

 GG5   แทน ดานหลักความรับผดิชอบ 

 GG6   แทน ดานหลักความคุมคา 

 TEF   แทน  ผลรวมของประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

       สวนทองถิ่น 

 EF1    แทน ดานการเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง 

 EF2   แทน ดานการสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อน 

       การพัฒนาประเทศไทย 4.0 

 EF3   แทน ดานการพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 EF4   แทน ดานการสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่น 

       ที่มคีุณภาพ 

 EF5   แทน ดานการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

 EF6   แทน ดานการพัฒนาองคกร 

 P-Value  แทน  คานัยสําคัญทางสถติ/ิคาความนาจะเปน 

 Sig   แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 

  *    แทน   มนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  .05 

  **    แทน   มนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ  .01 
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ผลการวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล ตามลําดับขัน้ตอน แยกออกเปน 6 ตอน  

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะหคุณลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะหระดับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร 

และผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

  ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะหระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

  ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะหระดับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

  ตอนที่ 5 ผลการเิคราะหอทิธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบรหิารและธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธิผลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 สําหรับรายละเอียดในแตละตอน  มดัีงนี้ 
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวเิคราะหคุณลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน 

ประชาชนที่มภีูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อันประกอบดวย เพศ 

อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดเฉล่ียตอเดือน และพื้นทีอ่าศัยอยู รายละเอียดดัง 

ตาราง 3 

 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

(n=393) 

คุณลักษณะสวนบคุคล จํานวนคน รอยละ 

1. เพศ   

  -ชาย 194 49.36 

  -หญิง 199 50.64 

2. อาย ุ   

  -ไมเกนิ 30 ป 33 8.40 

  -31-40 ป 182 46.31 

  -41-50 ป 129 32.82 

  -51-60 ป 31 7.89 

  -มากกวา 60 ป 18 4.58 

3. ระดับการศกึษา   

  -ประถมศกึษา 125 31.81 

  -มัธยมศึกษา/ปวช. 109 27.74 

  -ปวส./อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา 84 21.37 

  -ปรญิญาตรีขึ้นไป 75 19.08 
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ตาราง 3 (ตอ) 

(n=393) 

คุณลักษณะสวนบคุคล จํานวนคน รอยละ 

4. อาชพี   

  -เกษตรกร 94 23.92 

  -คาขาย 38 9.67 

  -ธุรกจิสวนตัว/เจาของกจิการ 37 9.42 

  -รับจางทั่วไป 55 13.99 

  -พนักงานบรษิัทเอกชน 42 10.69 

  -รับราชการ 61 15.52 

  -อาชพีอื่น ๆ 66 16.79 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน   

  -ไมเกนิ 10,000 บาท 70 17.81 

  -10,001-15,000 บาท 57 14.50 

  -15,001-20,000 บาท 166 42.24 

  -มากกวา 20,000 บาท 100 25.45 

6. พื้นที่ที่อาศัยอยู   

  -เทศบาลตําบลหวานใหญ 97 24.68 

  -เทศบาลตําบลชะโนด 53 13.49 

  -องคการบรหิารสวนตําบลปงขามดงหมู 147 37.40 

  -องคการบรหิารสวนตําบลบางทรายนอย 96 24.43 

รวม 393 100.00 

 

 จากตาราง 3 พบวา คณุลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน 

ประชาชนที่มภีูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร มจีํานวนทัง้ส้ิน 393 

คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 199 คน คดิเปนรอยละ 50.64 มอีายุระหวาง 31-40 ป 

จํานวน 182 คน คดิเปนรอยละ 46.31 มกีารศกึษาในระดับประถมศกึษา จํานวน 125 คน 

คดิเปนรอยละ 31.81 ประกอบอาชพีเกษตรกร จํานวน 94 คน คดิเปนรอยละ 23.92 

มรีายไดเฉล่ียตอเดือน ระหวาง 15,001-20,000 บาท จํานวน 166 คน คดิเปนรอยละ  
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42.24 และอาศัยอยูในเขตองคการบรหิารสวนตําบลปงขามดงหมู จํานวน 147 คน  

คดิเปนรอยละ 37.40 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบริหารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  

จังหวัดมุกดาหาร  

 ผลการวเิคราะหระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนํา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียด 

ดังตาราง 4-8 

 

ตาราง  4 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  

 จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมและรายดาน 

 (n=393) 

ดานที่ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง X  S.D. ความหมาย 

1 การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ 3.97 0.51 มาก 

2 การสรางแรงบนัดาลใจ 3.91 0.51 มาก 

3 การกระตุนทางปญญา 3.90 0.52 มาก 

4 การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล 3.93 0.55 มาก 

รวม 3.93 0.44 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนาํของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =3.93) เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื  

ดานการมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ ( X =3.97) รองลงมาคอื ดานการคํานงึถงึความเปน

ปจเจกบุคคล ( X =3.93) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ( X =3.91) สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ํา

ที่สุด คอื ดานการกระตุนทางปญญา ( X =3.90) ตามลําดับ 
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ตาราง  5 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  

 จังหวัดมุกดาหาร ดานการมอีทิธพิลอยางมอุีดมการณ รายขอ 

 (n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบรหิารมกีารวางระเบยีบไวเปนแนวปฏบิัติของ

ผูใตบังคับบัญชา 4.11 0.69 มาก 

2 ผูบรหิารและผูนําฯ เปนผูมวีสัิยทัศนกวางไกลมี

แนวทางในการปฏบิัตงิานที่ดี 3.95 0.72 มาก 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ เปนผูมคีุณธรรม จรยิธรรม 

และปฏบิัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน 3.94 0.68 มาก 

4 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถสรางศรัทธา และ

ความเชื่อมั่นใหเปนที่ยอมรับตอประชาชนในเขต 4.04 0.73 มาก 

5 เมื่อผูบรหิารและผูนําฯ ตัง้เปาหมายแลว สามารถ

ทําไดเสมอ 4.07 0.69 มาก 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถควบคุมอารมณได

อยางเหมาะสมทุกสถานการณ 4.07 0.72 มาก 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ มักหาแนวทางลดขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน ชวยใหเกดิความคลองตัวในการ

ปฏบิัตงิาน 3.84 0.83 มาก 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ กลาตัดสินใจทําในส่ิงใหม ๆ ที่

สรางสรรค 3.90 0.68 มาก 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มักจะมวีธิทีํางานใหสําเร็จได

อยางเหนอืความคาดหมายเสมอ 4.01 0.69 มาก 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถชี้แจงวธิกีารปฏบิตังิาน

ใหกับประชาชนในเขตไดอยางชัดเจน 3.80 0.71 มาก 

รวม 3.97 0.51 มาก 

 



 

 

95 

 จากตาราง 5 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนาํของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการมอีทิธพิล

อยางมอุีดมการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา  

ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื ผูบรหิารมกีารวางระเบยีบไวเปนแนวปฏบิัติของผูใตบังคับบัญชา 

( X =4.41) รองลงมาคอื เมื่อผูบรหิารและผูนาํฯ ตัง้เปาหมายแลว สามารถทําไดเสมอ 

( X =4.07) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถชี้แจงวธิกีาร

ปฏบิัตงิานใหกับประชาชนในเขตไดอยางชัดเจน ( X =3.80) 

 

ตาราง  6 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  

 จังหวัดมุกดาหาร ดานการสรางแรงบนัดาลใจ รายขอ 

 (n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกําหนดเปาหมายของ

การปฏบิัตงิานไดอยางชัดเจน 3.88 0.81 มาก 

2 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุน 

ใหผูใตบังคับบัญชามคีวามกระตอืรอืรนในการ

ปฏบิัตงิาน 3.95 0.82 มาก 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับผูใตบังคับบัญชาและประชาชนในเขตไดเปน

อยางดี 3.89 0.77 มาก 

4 ส่ือสารกับผูใตบังคับบญัชาดวยความเปนกันเอง

เสมอ 3.91 0.72 มาก 

5 ผูบรหิารและผูนําฯ ยดึมั่นในวสัิยทัศน พนัธกจิของ

หนวยงาน 3.90 0.81 มาก 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ เชื่อมั่นในความสามารถของ

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏบิัตงิานเสมอ 3.98 0.79 มาก 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ เสียสละเห็นประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน 3.77 0.73 มาก 
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ตาราง  6 (ตอ) 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ ทําใหผูใตบังคับบัญชาคํานงึถงึ

ผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 3.96 0.74 มาก 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ ผูใตบงัคับบัญชา รูสึกวาตอง

ทุมเทการทํางานใหมากขึ้นกวาเดิม 3.89 0.70 มาก 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชารูสึกวาทุกปญหาที่เกดิขึ้นมี

ทางแกไขได และมกํีาลังใจในการทํางาน 3.99 0.69 มาก 

รวม 3.91 0.51 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนาํของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการสรางแรง

บันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉล่ียสูงที่สุด ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุนใหผูใตบังคับบญัชารูสึกวาทุกปญหา 

ที่เกดิขึ้นมทีางแกไขได และมกํีาลังใจในการทํางาน X =3.99) รองลงมาคอื ผูบรหิารและ

ผูนําฯ เชื่อมั่นในความสามารถของผูใตบังคับบญัชาในการปฏิบัตงิานเสมอ ( X =3.98) 

สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ เสียสละเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน ( X =3.77) 
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ตาราง  7 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  

 จังหวัดมุกดาหาร ดานการกระตุนทางปญญา รายขอ 

 (n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชา

เชื่อมั่นวาตนสามารถใชสตปิญญาแกไขปญหาได 3.92 0.70 มาก 

2 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชารูจัก

วเิคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน 3.83 0.78 มาก 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนวธิกีารทํางานหรอื

วธิแีกไขปญหา ที่เกดิขึ้นดวยวธิกีารใหม ๆ 3.94 0.74 มาก 

4 ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา 

และประชาชนในเขตรูจกัคนหาขอมลูขาวสาร จาก

แหลงตาง ๆ 4.02 0.62 มาก 

5 ผูบรหิารและผูนําฯ มักจะสอนงานที่ตนเองรูทกุ

อยางใหกับผูใตบังคับบญัชา 3.89 0.75 มาก 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชาไป

อบรมสัมมนาเพื่อเพิม่พูนความรูและพัฒนาตนอยูเสมอ 3.92 0.77 มาก 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถทําใหผูใตบังคับบญัชา

ตระหนักถงึปญหา ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นไดใน

หนวยงาน 3.89 0.80 มาก 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิและสนับสนุนให

ผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคดิเห็นในแงมมุ 

ตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ 3.82 0.74 มาก 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชา

เห็นแนวทางใหม ๆ  ในการแกไขปญหาการทํางานได 3.92 0.74 มาก 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชามี

สวนรวมการวางแผนกอนการปฏบิัตงิานทุกครัง้ 3.84 0.80 มาก 

รวม 3.90 0.52 มาก 
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 จากตาราง 7 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนาํของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการกระตุนทาง

ปญญาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.90) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา  

ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา 

และประชาชนในเขตรูจกัคนหาขอมูลขาวสาร จากแหลงตาง ๆ ( X =4.02) รองลงมาคอื  

ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนวธิกีารทํางานหรอืวธิแีกไขปญหา ที่เกิดขึ้นดวยวธิกีารใหม ๆ  

( X =3.94) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชา

ไปอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและพฒันาตนอยูเสมอ ( X =3.82) 

 

ตาราง  8 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  

 จังหวัดมุกดาหาร ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล รายขอ 

 (n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบรหิารและผูนําฯ มคีวามความเมตตา 

เอื้อเฟอเผื่อแผ และเปนกันเองกับทุกคน 4.13 0.71 มาก 

2 ผูบรหิารและผูนาํฯ ใหการชวยเหลอืใหคําปรกึษา 

แนะนําเมื่อผูใตบังคบับญัชาและประชาชนในเขต 

มปีญหา 4.17 0.71 มาก 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ แสดงความหวงใยตอสภาพ

ความเปนอยูของประชาชนในเขตอยูเสมอ 3.95 0.78 มาก 

4 ผูบรหิารและผูนําฯ ทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวา

ตัวเองมคีวามสําคัญตอองคการ 3.77 0.85 มาก 

5 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถทําใหผูใตบังคับ บัญชา

และประชาชนในเขตมคีวามรกัใครสามัคคกีลม

เกลียวกัน 3.92 0.82 มาก 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ จะไมตําหนผิูใตบังคับบัญชา 

ใหเกิดความเสียหายตอหนาบุคคลอื่น 3.79 0.79 มาก 
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ตาราง  8 (ตอ) 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถจัดระบบสวัสดิการ 

ที่ดี สรางขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา 3.69 0.84 มาก 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ มอบหมายงานตรงกับความรู 

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 4.02 0.81 มาก 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มอบหมายงานตรงกับตาํแหนง 

และความรบัผดิชอบในหนวยงาน  

ของผูใตบังคับบัญชา 3.97 0.81 มาก 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ ใหความสนใจแกผูใตบังคบั 

บัญชาอยางเทาเทยีมกันโดยปราศจากอคต ิ 3.90 0.85 มาก 

รวม 3.93 0.55 มาก 

 

 จากตาราง 8 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนาํของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการคาํนงึถงึ

ความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93) เมื่อพจิารณารายขอ 

พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด ผูบรหิารและผูนาํฯ ใหการชวยเหลอืใหคําปรกึษา แนะนํา 

เมื่อผูใตบังคับบัญชาและประชาชนในเขตมปีญหา ( X =4.17) รองลงมาคอื ผูบรหิารและ 

ผูนําฯ มคีวามความเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเปนกันเองกับทุกคน ( X =4.13) สวนขอที่มี

คาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถจัดระบบสวัสดิการที่ดี สรางขวัญกําลังใจ

ใหกับผูใตบังคับบัญชา ( X =3.69) 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

 ผลการวเิคราะหระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดดังตาราง 9-15 

 

ตาราง  9 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวม และรายดาน 

(n=393) 

ดานที่ ธรรมาภบิาล X  S.D. ความหมาย 

1 หลักนติธิรรม 3.91 0.54 มาก 

2 หลักคุณธรรม 3.94 0.54 มาก 

3 หลักความโปรงใส 3.95 0.56 มาก 

4 หลักการมสีวนรวม 3.88 0.50 มาก 

5 หลักความรับผดิชอบ 3.94 0.52 มาก 

6 หลักความคุมคา 3.87 0.54 มาก 

รวม 3.91 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบวา ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพจิารณาราย

ดาน พบวา มธีรรมาภบิาลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คอื หลัก

ความโปรงใส ( X =3.95) รองลงมาคอื หลักความรับผดิชอบ ( X =3.94) หลักคุณธรรม 

( X =3.94) หลักนติธิรรม ( X =3.91) หลักการมสีวนรวม ( X =3.88) สวนดานที่มคีาเฉล่ีย

ต่ําที่สุด คอื หลักความคุมคา ( X =3.87) ตามลําดับ 
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ตาราง  10 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักนติธิรรม  

 รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคําถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ มกีารออกกฎระเบยีบขอบังคับ

เทศบัญญัตทิี่ทันตอสถานการณเปนที่ยอมรับของ

ประชาชน 3.87 0.75 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ คํานงึถงึสิทธแิละเสรภีาพของ

ประชาชนในการบรหิารงาน 3.94 0.74 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานตามอํานาจหนาที ่

อยางเสมอภาคเปนธรรม ไมเลอืกปฏบิัติ 3.93 0.72 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ มกีารปรับปรุงภารกจิของสวน

ราชการใหทันตอสถานการณ 3.79 0.78 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อ

กํากับดูแลการบรหิารงานใหเปนไปโดยถูกตองตาม

กฎหมาย 3.83 0.73 มาก 

6 อบต./เทศบาลฯ ไดปรับลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

เพื่อใหการบรกิารแกประชาชนมคีวามสะดวกและ

รวดเร็วภายใตขอบเขตของกฎหมาย 4.09 0.69 มาก 

7 อบต./เทศบาลฯ ไดมกีารดําเนนิงานเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรยีนของศูนยรบัเรือ่งราวรองทุกขของ

ประชาชนดวยความเปนธรรมและเสมอภาค 3.95 0.78 มาก 

รวม 3.91 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบวา ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักนติธิรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

( X =3.91) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ  

ไดปรับลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพื่อใหการบรกิารแกประชาชนมคีวามสะดวกและรวดเร็ว 
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ภายใตขอบเขตของกฎหมาย ( X =4.09) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ ไดมีการดําเนนิงาน 

เกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนดวยความเปนธรรม 

และเสมอภาค ( X =3.95) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ มกีารปรับปรุง

ภารกจิของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ( X =3.79) ตามลําดับ 

 

ตาราง  11 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักคุณธรรม  

 รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยยดึหลักความ

ถูกตองและเที่ยงธรรม 4.01 0.69 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานดวยความซื่อสัตย

สุจริตยดึมั่นในหลักคุณธรรมอันดีงาม 3.93 0.75 มาก 

3 การบรหิารงานเปนไปตามระเบยีบวนิยัและ

ประมวลจรยิธรรมโดยเครงครัด 3.88 0.72 มาก 

4 การบรหิารงานของ อบต./เทศบาลฯ ปราศจาก

การทุจรติและผลประโยชนทบัซอน 4.00 0.69 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยมุงประโยชนสุข

ของประชาชนเปนสําคญั 3.95 0.74 มาก 

6 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 3.88 0.73 มาก 

รวม 3.94 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบวา ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักคุณธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.94) 

เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยยดึ

หลักความถูกตองและเที่ยงธรรม ( X =4.01) รองลงมาคอื การบรหิารงานของ อบต./

เทศบาลฯ ปราศจากการทุจรติและผลประโยชนทับซอน ( X =4.00) สวนขอที่มคีาเฉล่ีย 
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ต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยคาํนงึถงึผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

( X =3.88) 

  

ตาราง  12 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักความโปรงใส  

 รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ ไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมหรอืโครงการตาง ๆ ใหประชาชนทราบ

อยางทั่วถงึ 3.97 0.73 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางใหประชาชนทราบอยางทัว่ถงึ 3.95 0.73 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ เปดโอกาสใหประชาชนเขารวม

ประชุมสภาฯ  3.89 0.73 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ ประกาศเผยแพรผลการประชุมให

ประชาชนไดรับทราบอยูเสมอ 3.94 0.72 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ

ขอมูลโครงการใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ 4.01 0.74 มาก 

รวม 3.95 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบวา ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักความโปรงใสโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.95) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ จัดทํา

แผนปายประชาสัมพันธขอมูลโครงการใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ ( X =4.01) รองลงมา

คอื อบต./เทศบาลฯ ไดประชาสัมพนัธเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมหรอืโครงการตาง ๆ  

ใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ ( X =3.97) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ 

เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุมสภาฯ ( X =3.89) 
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ตาราง  13 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักการมสีวนรวม  

 รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวน

มสีวนรวมในการประชมุประชาคม 3.98 0.71 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ จัดประชุมประชาคมเพื่อรบัฟง

ปญหาและรับฟงความคดิเห็นของประชาชนเปน

ประจําทุกป 4.07 0.69 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ ไดสนับสนุนใหทุกภาคสวนใน

ชุมชนมสีวนรวมในทุกขัน้ตอน และใชขอมูลจาก

การมสีวนรวมนัน้เปนแนวทางและทําแผนงานใน

การพัฒนาหนวยงาน 3.90 0.68 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม

ในการตดิตามตรวจสอบการบรหิารงาน 3.89 0.67 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ แตงตัง้ตัวแทนประชาคมใหมสีวน

รวมในการตรวจรับงานจาง 3.63 0.87 มาก 

6 อบต./เทศบาลฯ จัดทํารายงานประจําปเพื่อสรุป

และประเมนิผลการดําเนนิงานใหประชาชนทราบ

อยางสม่ําเสมอ 3.79 0.75 มาก 

รวม 3.88 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบวา ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักการมสีวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.88) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ  

จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงปญหาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนประจําทุกป 

( X =4.07) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมสีวนรวม 

ในการประชมุประชาคม ( X =3.98) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ  
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แตงตัง้ตวัแทนประชาคมใหมสีวนรวมในการตรวจรับงานจาง ( X =3.63)  

 

ตาราง 14 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  จังหวัดมุกดาหาร  

 ดานหลักความรับผดิชอบ รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ มอบหมายงานและ

อํานาจการตัดสินใจ ตามบทบาทหนาที่ของ

พนักงานอยางชัดเจน 3.95 0.72 มาก 

2 ผูบรหิารของ อบต./เทศบาลฯ รับผดิชอบตอ

ภาระหนาที่ของตนเองอยางจรงิจัง 3.96 0.69 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ สามารถประสานงานเพื่อการ

แกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนดวยความรวดเร็ว 4.06 0.71 มาก 

4 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ เคารพในความคดิเห็นที่

แตกตางของบุคลากร 3.89 0.68 มาก 

5 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ สามารถชี้แจงเจรจาเพือ่

ลดความขัดแยงของผูเกี่ยวของไดอยางมี

ประสิทธผิล 3.84 0.65 มาก 

6 อบต./เทศบาลฯ กําหนดวสัิยทัศน เปาหมาย 

ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานทีช่ัดเจน 3.97 0.75 มาก 

รวม 3.94 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบวา ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักความรบัผดิชอบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.94) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ 

สามารถประสานงานเพื่อการแกไขปญหาและบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนดวย
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ความรวดเร็ว ( X =4.06) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ กําหนดวสัิยทัศน เปาหมาย 

ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานทีช่ัดเจน ( X =3.97) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด  

คอื ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ สามารถชี้แจงเจรจาเพื่อลดความขัดแยงของผูเกี่ยวของ 

ไดอยางมปีระสิทธผิล ( X =3.84) 

 

ตาราง 15 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับธรรมาภบิาลขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ  จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักความคุมคา  

 รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานไดผลคุมคากับ

งบประมาณและคาตอบแทนอยางเหมาะสม 3.80 0.75 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ ใชงบประมาณอยางประหยดัและ

เหมาะสม 3.87 0.76 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ ใชทรพัยสินของทางราชการคุมคา

และเกดิประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 3.98 0.77 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ จัดระบบการตรวจสอบควบคุม

การใชทรัพยากรทีช่ัดเจน 3.88 0.79 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ จัดตัง้งบประมาณประจาํปตาม

แผนพัฒนาฯอยางเหมาะสม 3.96 0.70 มาก 

6 อบต./เทศบาลฯ ใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมและทันสมัย 3.84 0.78 มาก 

7 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมใหบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมพัฒนาความรูเพื่อความมปีระสิทธภิาพ

คุมคาในการบรหิารงานเพิ่มขึ้น 3.79 0.76 มาก 

รวม 3.87 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 15 พบวา ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานหลักความคุมคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  



 

 

107 

( X =3.87) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ  

ใชทรัพยสินของทางราชการคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ( X =3.98) 

รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ จัดตัง้งบประมาณประจําปตามแผนพฒันาฯอยางเหมาะสม 

( X =3.96) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ สงเสรมิใหบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมพัฒนาความรูเพื่อความมปีระสิทธภิาพคุมคาในการบรหิารงานเพิ่มขึ้น  

( X =3.79) ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหระดับประสทิธผิลการบริหารงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการวเิคราะหระดับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดดังตาราง 16-22 

 

ตาราง 16 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร โดยรวม  

 และรายดาน 

(n=393) 

ดานที ่
ประสิทธผิลการบรหิารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น X  S.D. ความหมาย 

1 การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง 4.04 0.57 มาก 

2 การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศไทย 4.0 3.93 0.56 มาก 

3 การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.03 0.52 มาก 

4 การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของ

ทองถิ่นที่มคีุณภาพ 3.89 0.52 มาก 

5 การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.93 0.53 มาก 

6 การพัฒนาองคกร 3.96 0.56 มาก 

รวม 3.96 0.43 มาก 
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 จากตาราง 16 พบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.96) 

เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื การเสรมิสรางการปกครอง

ทองถิ่นใหเขมแข็ง ( X =4.04) รองลงมาคอื การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ  

( X =4.03) การพัฒนาองคกร ( X =3.96) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

( X =3.93) การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

( X =3.93) สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของ

ทองถิ่นที่มคีุณภาพ ( X =3.89) ตามลําดับ 
 

ตาราง 17 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร  

 ดานการเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 การสรางและพัฒนากระบวนการประชาธปิไตยแก

เยาวชนในสถานศกึษา 3.93 0.73 มาก 

2 การพัฒนากระบวนการประชาธปิไตยและ

กระบวนการทางสภาใหเขมแข็งเพื่อเปนหลักทาง

ประชาธปิไตยใหกับทองถิ่นและประชาชน 3.98 0.76 มาก 

3 การเสรมิสรางความสมานฉันท และเสรมิสราง

ความเขาใจแกประชาชน ในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 4.04 0.74 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ รวมเปนกําลังหลักสําคัญของ

กระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดมพลัง

ขององคกรภาคทีุกภาคสวนรวมขับเคล่ือนกจิกรรมเพื่อ

การแสดงความจงรักภักดีแกสถาบันพระมหากษตัรยิ 4.15 0.64 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ รวมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนสูการพฒันาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 4.08 0.60 มาก 

รวม 4.04 0.57 มาก 
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 จากตาราง 17 พบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการเสรมิสรางการปกครองทองถิ่น

ใหเขมแข็ง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.04) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ รวมเปนกําลังหลักสําคัญของกระทรวงมหาดไทยใน

ระดับพื้นที่ในการระดมพลังขององคกรภาคทีุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนกจิกรรมเพื่อการ

แสดงความจงรักภักดีแกสถาบันพระมหากษัตรยิ ( X =4.15) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ 

รวมเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพฒันาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

( X =4.08) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื การสรางและพัฒนากระบวนการประชาธปิไตย

แกเยาวชนในสถานศกึษา ( X =3.93) ตามลําดับ 

 

ตาราง 18 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร  

 ดานการสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

 รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมสรางการสรางศักยภาพ 

และขดีความสามารถของในการสรรคสราง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกจิการบรกิารใน

ระดับพื้นทีร่องรับยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ

และไทยแลนด 4.0 4.00 0.66 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวน

หนุนเสรมิองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคกร 

ดิจทิัลและองคกรแหงนวัตกรรม 4.07 0.69 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ มุงเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิาร

จัดการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และพฒันา

กลไกเพื่อการกระจายทรพัยากร และการบรกิาร

ตามภารกจิที่เขาถงึความตองการเรงดวนสําคัญ

ของพื้นที ่ 3.88 0.68 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 

 (n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

4 อบต./เทศบาลฯ มกัระดมพลังจากองคกรภาคทีุก

ภาคสวน ในการรวมกันเพื่อการสรางความอุดม

สมบูรณ รกัษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม เพื่อการใชประโยชนที่ยั่งยนื และสมดุล 3.83 .686 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางศักยภาพการ

พึ่งตนเองทางการเงนิ-การคลัง ดวยการระดมพลัง

ทุกภาคสวนรวมพัฒนาเศรษฐกจิของทองถิ่นและสราง

ความเขมแข็งการเงนิฐานรากในทองถิ่นใหเขมแข็ง  3.85 0.72 มาก 

6 อบต./เทศบาล ไดเพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับ

การใหบรกิารสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

ใหประชาชนและภาคธุรกจิไดรับบรกิารที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของ

ประชาชนและทศิทางการพัฒนาประเทศ 20ป และ

โมเดลพัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 3.85 0.71 มาก 

รวม 3.93 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น

รวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ( X =3.93) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวนหนุนเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสูองคกรดิจทิัลและองคกรแหงนวตักรรม ( X =4.07) รองลงมาคอื  

อบต./เทศบาลฯ สงเสริมสรางการสรางศักยภาพ และขดีความสามารถของในการสรรค

สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกจิการบรกิารในระดับพื้นทีร่องรบัยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศและไทยแลนด 4.0 ( X =4.00) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื  

อบต./เทศบาลฯ มกัระดมพลังจากองคกรภาคทีุกภาคสวน ในการรวมกันเพื่อการสราง

ความอุดมสมบรูณ รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  
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เพื่อการใชประโยชนทีย่ัง่ยนื และสมดุล ( X =3.83) 

 

ตาราง 19 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร  

 ดานการพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพื่อ

สรางพลังการขับเคล่ือนคานยิมตานการทุจรติจาก

ฐานของการพัฒนาทองถิ่น 4.14 0.72 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ มุงเนนยกระดับการจัดการธรร

มาภบิาลดวยการปองกันการทุจรติที่มี

มาตรฐานสากล หนุนเสรมิภาพลักษณขององคกร 4.03 0.70 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ รวมขับเคลื่อนประเทศไทย 

ซื่อตรง โปรงใส สรางและพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภบิาลผานการ

มสีวนรวมจากองคกรภาคทีุกภาคสวน 4.07 0.71 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ สรางสรรคมาตรฐาน รูปแบบ 

แนวทางเพื่อความคลองตัว และการพึ่งตนเอง 

ในดานรายไดของทองถิ่น  4.05 0.68 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท 

ภารกจิ ใหมคีวามโปรงใส ทันสมัย คลองตัว 

มขีนาดที่เหมาะสมเกดิความคุมคา 4.07 0.69 มาก 

6 อบต./เทศบาลฯ เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิาร

จัดการภารกจิการถายโอนภารกจิจากภาครัฐ 

สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสิทธภิาพ

มากขึ้นในการจัดบรกิารประชาชน 3.85 0.64 มาก 

รวม 4.03 0.52 มาก 
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 จากตาราง 19 พบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการพัฒนาการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.03) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ สงเสรมิการปองกันและปราบปรามการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ เพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานยิมตานการทุจรติจากฐานของการพัฒนา

ทองถิ่น ( X =4.14) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกจิ 

ใหมคีวามโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมขีนาดที่เหมาะสมเกดิความคุมคา ( X =4.07) สวนขอ

ที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภารกจิ 

การถายโอนภารกจิจากภาครัฐสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสิทธภิาพมากขึ้น 

ในการจัดบรกิารประชาชน ( X =3.85) 

 

ตาราง 20 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร  

 ดานการสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ มุงเนนพัฒนาทนุมนุษยในระดับ

ทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลักในการเสรมิสรางความ

เขมแข็งของทองถิ่นในการพึ่งตนเอง รองรับการ

เปล่ียนแปลง และการแขงขัน 3.80 0.76 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางสวัสดิการสังคม 

เสรมิความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าใน

สังคมระดับพื้นที ่ 3.84 0.70 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ สรางกลไกมาตรการรองรับการ

ขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.93 0.76 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ มุงพัฒนาการบรกิารสาธารณะ

ของทองถิ่นผานการรวมดําเนนิการของเอกชนหรอื

หนวยงานรัฐ ที่เกดิประโยชนสูงสุดตอการบรกิาร

ประชาชน 4.01 0.74 มาก 
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ตาราง 20 (ตอ) 

 (n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

5 อบต./เทศบาลฯ มุงเพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับ

การบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหได

มาตรฐานสากลรองรับความตองการของ

ประชาชน ภาคธุรกจิ และทศิทางการพฒันา

ประเทศไทย 4.0 3.92 0.69 มาก 

6 อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวน

รวมหนุนเสรมิการพฒันาทองถิ่นใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพฒันา

ทองถิ่นที่ยั่งยนื ตามเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ Sustainable Development Goals  3.84 0.72 มาก 

รวม 3.89 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 20 พบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการสงเสริมและพัฒนาบรกิาร

สาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.89) เมื่อพจิารณา

รายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ มุงพัฒนาการบรกิารสาธารณะ

ของทองถิ่นผานการรวมดําเนนิการของเอกชนหรอืหนวยงานรัฐ ที่เกดิประโยชนสูงสุด 

ตอการบรกิารประชาชน ( X =4.01) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ สรางกลไกมาตรการ

รองรับการขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ( X =3.93) สวนขอทีม่คีาเฉล่ียต่ําที่สุด 

คอื อบต./เทศบาลฯ มุงเนนพัฒนาทุนมนษุยในระดับทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลักในการ

เสรมิสรางความเขมแข็งของทองถิ่นในการพึง่ตนเอง รองรับการเปล่ียนแปลง  

และการแขงขัน ( X =3.80) 
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ตาราง 21 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร  

 ดานการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ เนนการสรางระบบคุณธรรมใน

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยหลัก

ธรรมาภบิาลในทุกกระบวนการของการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 3.92 0.69 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ เนนการพัฒนาบุคลากร และผูนํา 

รองรับการพฒันากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

สูสากล และขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศที่แขงขัน

ได 3.86 0.70 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ ปฏริูประบบบรหิารจัดการ

กําลังคนใหมปีระสิทธภิาพ มคีวามสมดุลกับการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น และการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัตงิาน

อยางคุมคาสูงสุด 3.84 0.69 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ สรางระบบการเรยีนรูการจัดการ

ตนเองของบุคลากรทุกระดับตามค านยิมรวม และ

ความจําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนากรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น และความ

เปล่ียนแปลงจากภายนอกอยางเทาทัน 3.87 0.68 มาก 

5 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากร

บุคคลที่มธีรรมาภิบาล และพรอมเปดรบัการ

ตรวจสอบอยางโปรงใสสูทองถิ่นยุคใหม 3.89 0.76 มาก 
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ตาราง 21 (ตอ) 

 (n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

6 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาความรู ความสามารถของ

ผูบรหิารทองถิ่น สมาชกิสภา และบุคลากรใหเปน

นักบรหิาร นักการเมอืง และผูปฏบิัตงิานที่ม ี

ธรรมาภบิาล และพรอมเปดรับการตรวจสอบ

อยางโปรงใส 4.05 0.77 มาก 

7 อบต./เทศบาลฯ เสรมิสรางองคกรแหงความสุข

ดวยวัฒนธรรมและวถิพีอเพยีง เสรมิสรางความ

เสมอภาคความเทาเทยีมกันในการสงเสรมิการ

พัฒนาบคุลากร 4.08 0.72 มาก 

รวม 3.93 0.53 มาก 

 

 จากตาราง 21 พบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ เสรมิสรางองคกรแหงความสุขดวยวัฒนธรรมและวิถี

พอเพยีง เสรมิสรางความเสมอภาคความเทาเทยีมกันในการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากร 

( X =4.08) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ ปฏริูประบบบรหิารจัดการกําลังคนใหมี

ประสิทธภิาพ มคีวามสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น และการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัตงิานอยางคุมคาสูงสุด ( X =3.84) 
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ตาราง 22 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร  

 ดานการพัฒนาองคกร รายขอ 

(n=393) 

ขอที ่ ขอคาํถาม X  S.D. ความหมาย 

1 อบต./เทศบาลฯ มุงเสริมสรางขดีความสามารถใน

การนําองคกรของผูนํา เพื่อการขับเคล่ือนกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูองคกรสมรรถนะสูง

ที่มคีุณธรรม 4.03 0.67 มาก 

2 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการบรหิาร

ยุทธศาสตรทั่วทัง้องคกรแบบครบวงจร เพื่อหนุน

นําการพัฒนาตามความเปล่ียนแปลงในอนาคต

และรองรับการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 3.96 0.67 มาก 

3 อบต./เทศบาลฯ เนนเสรมิสรางภาพลักษณองคกร

ใหม พัฒนาระบบการบรกิาร และผูที่มสีวนไดสวน

เสียอยางมอือาชพี 3.92 0.69 มาก 

4 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการวัดผล  

การวเิคราะห การจัดการขอมูลและสารสนเทศ 

ภายในองคกรใหมมีาตรฐาน และทันสมัย 3.94 0.66 มาก 

รวม 3.96 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 22 พบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ดานการพัฒนาองคกร โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื  

อบต./เทศบาลฯ มุงเสริมสรางขดีความสามารถในการนําองคกรของผูนํา เพื่อการ

ขับเคล่ือนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูองคกรสมรรถนะสูงที่มคีุณธรรม ( X =4.03) 

รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการบรหิารยุทธศาสตรทัว่ทัง้องคกรแบบครบ

วงจร เพื่อหนุนนําการพัฒนาตามความเปล่ียนแปลงในอนาคตและรองรับการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศ ( X =3.96) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ  
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เนนเสรมิสรางภาพลักษณองคกรใหม พัฒนาระบบการบรกิาร และผูที่มสีวนไดสวนเสีย 

อยางมอือาชพี ( X =3.92) 

 

 ตอนท่ี 5 ผลการิเคราะหอทิธพิลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารและธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสทิธผิลการบริหารงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญจังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการวเิคราะหอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและ 

ธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดดังตาราง 23-25 

 ในเบื้องตนจะทําการวเิคราะหความสัมพันธของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใน

การศกึษา เพื่อปองกันการเกดิ Multicollinearity คอื การมสีหสัมพันธกันเองระหวางตัวแปร

อิสระ ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันในระดับที่สูงมาก อาจสงผลใหสมการ 

ตัวแบบที่ใชในการพยากรณตัวแปรตามมคีวามคลาดเคลื่อน ดังนัน้ จงึตองตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระเพื่อใหแนใจวา ตัวแปรอิสระสามารถคงอยูในสมการ 

ตัวแบบได โดยกําหนด ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 การวเิคราะหความสัมพันธจะพจิารณาจากคา Sig. (2-tailed) หากคา Sig.  

(2-tailed) มคีานอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพนัธกัน ในทางตรงกันขาม 

หากคา Sig. (2-tailed) มคีามากกวากวา 0.05 แสดงวาตัวแปรสองตัวไมมคีวามสัมพนัธ

กัน หลังจากนัน้จงึจะทาํการวเิคราะหระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยจะพจิารณาจาก

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ตามเกณฑตอไปนี้ (อโนทัย ตรวีานชิ, 2552)  

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.91-1.00 แสดงวามคีวามสัมพันธ

ระดับสูงมาก 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.71-0.90 แสดงวามคีวามสัมพันธ

ระดับสูง 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.31-0.70 แสดงวามคีวามสัมพันธ

ระดับปานกลาง 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.01-0.30 แสดงวามคีวามสัมพันธ

ระดับต่ํา 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0 แสดงวามคีวามสัมพันธเชงิเสนตรง 
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 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร และธรรมาภบิาล 

กับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดดังตาราง 23
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ตาราง 23 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร และธรรมาภบิาล กับประสิทธผิลการบรหิารงาน 

 ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ตัวแปร TL1 TL2 TL3 TL4 TTL GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 TGG EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 TEF 

Mean 3.97 3.91 3.90 3.93 3.93 3.91 3.94 3.95 3.88 3.94 3.87 3.91 4.04 3.93 4.03 3.89 3.93 3.96 3.96 

TL1 1 .554** .644** .622** .632** .345** .162** .113* .300** .222** .235** .279** .562** .317** .513** .425** .544** .426** .595** 

TL2  1 .613** .603** .618** .480** .426** .336** .497** .447** .328** .499** .474** .650** .475** .548** .387** .338** .607** 

TL3   1 .670** .666** .359** .222** .124* .400** .317** .188** .321** .480** .382** .490** .546** .482** .406** .594** 

TL4    1 .662** .428** .213** .179** .395** .385** .203** .361** .607** .424** .602** .522** .669** .415** .662** 

TTL     1 .477** .302** .223** .471** .407** .281** .432** .630** .524** .617** .604** .619** .469** .639** 

GG1      1 .683** .610** .687** .673** .650** .664** .327** .617** .442** .579** .478** .332** .593** 

GG2       1 .590** .630** .727** .672** .656** .191** .414** .263** .443** .241** .170** .367** 

GG3        1 .678** .599** .608** .798** .194** .524** .357** .418** .229** .156** .400** 

GG4         1 .698** .535** .630** .351** .581** .529** .609** .373** .409** .601** 

GG5          1 .627** .656** .313** .531** .469** .640** .353** .293** .553** 

GG6           1 .626** .210** .491** .340** .475** .345** .235** .449** 

TGG            1 .316** .628** .475** .630** .408** .318** .591** 

EF1             1 .399** .629** .560** .629** .481** .787** 

EF2              1 .535** .656** .405** .336** .702** 

EF3               1 .713** .656** .464** .760** 

EF4                1 .618** .474** .760** 

EF5                 1 .467** .726** 

EF6                  1 .653** 

TEF                   1 
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120 

 จากตาราง 23 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารโดยภาพรวม 

(TTL) และธรรมาภบิาลโดยภาพรวม (TGG) มคีวามสัมพันธกับประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม 

(TEF) อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

 โดยภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารโดยภาพรวม (TTL) กับประสิทธผิล

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

โดยภาพรวม (TEF) มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลาง และมคีวามสัมพนัธทางบวก 

(r=.639) 

 สวนธรรมาภบิาลโดยภาพรวม (TGG) กับประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม (TEF) 

มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลางและมคีวามสัมพันธทางบวก (r=.591) 

 จากขอมูลดังกลาว พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารโดยภาพรวม 

(TTL) กับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตอําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม (TEF) มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

และมคีวามสัมพนัธทางบวก (r=.639) และธรรมาภบิาลโดยภาพรวม (TGG)  

กับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม (TEF) มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลางและ 

มคีวามสัมพันธทางบวก (r=.591) ซึ่งไมสงผลกระทบรนุแรงในการวเิคราะหความถดถอย 

เชงิพหุ 

 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อทิธพิล

ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารทีส่งผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร แสดงรายละเอียด

ดังตาราง 24 
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ตาราง 24 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณอทิธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ของผูบรหิารที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 

ตัวแปร B Std.error (β) t P-value 

(Constant) 1.200 .129  9.300 .000 

การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (TL1) .143 .040 .171 3.616 .000** 

การสรางแรงบนัดาลใจ (TL2) .182 .038 .219 4.809 .000** 

การกระตุนทางปญญา (TL3) .062 .042 .076 1.488 .138 

การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล (TL4) .315 .038 .409 8.229 .000** 

R=.751. R2=.564, R2Adj=.560, F=125.729, Sig=.000***  

 

 จากตาราง 24 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการคาํนงึถงึ

ความเปนปจเจกบุคคล (TL4) (β=.409) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (TL2) (β=.219) และ

การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (TL1) (β=.171) มอีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยสามารถรวมกันทํานายระดับประสิทธผิล 

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ไดรอยละ 56.00 (R2Adj=.560) โดยสามารถสรางสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ไดดังตอไปนี้ 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

   Y  = 1.200+.143***(TL1)+.182***(TL2)+.315***(TL4) 

  สมการพยากรณในรปูคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .171***(TL1)+.219***(TL2)+.409***(TL4) 

 สวน ดานการกระตุนทางปญญา  ไมมอีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อทิธพิล

ของธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร แสดงรายละเอียดดังตาราง 25 
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ตาราง 25 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณอทิธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

 ของผูบรหิารที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 

ตัวแปร B Std.error (β) t P-value 

(Constant) 1.703 .137  12.409 .000 

หลักนติธิรรม (GG1) .286 .047 .362 6.093 .000** 

หลักคุณธรรม (GG2) .273 .048 .346 5.710 .000** 

หลักความโปรงใส (GG3) .104 .041 .138 2.532 .012* 

หลักการมสีวนรวม (GG4) .331 .051 .391 6.480 .000** 

หลักความรับผดิชอบ (GG5) .228 .050 .279 4.554 .000** 

หลักความคุมคา (GG6) .115 .044 .146 2.642 .009** 

R=.698. R2=.488, R2Adj=.480, F=61.215, Sig=.000***  

 

 จากตาราง 25 พบวา ธรรมาภบิาล ดานหลักการมสีวนรวม (GG4) (β=.391) 

หลักนติธิรรม (GG1) (β=.362) หลักคุณธรรม (GG2) (β=.346) หลักความรับผดิชอบ (GG5) 

(β=.279) และหลักความคุมคา (GG6) (β=.146) มอีทิธพิลตอประสิทธิผลการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 หลักความโปรงใส (GG3) (β=.138) มอีทิธพิลตอประสิทธิผล

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทํานายระดับประสิทธผิลการ

บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

ไดรอยละ 48.00 (R2Adj=.480) โดยสามารถสรางสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ไดดังตอไปนี้ 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

   Y  = 1.703+.286**(GG1)+.273**(GG2)+.104*( GG3)+.331**(GG4) 

+.228**(GG5)+.115**(GG6) 

  สมการพยากรณในรปูคะแนนมาตรฐาน 
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   ZY  = .362**(GG1)+.346**(GG2)+.138*( GG3)+.391**(GG4) 

+.279**(GG5)+.146**(GG6) 

 ทัง้นี้ จากผลการวจิัยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ดังตาราง 26 
 

ตาราง 26 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารมอีทิธพิลตอ

ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 

1.1 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการมี

อิทธพิลอยางมอุีดมการณ มอีทิธพิลตอประสิทธผิล

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 

1.2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการ

บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 

1.3 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการ

กระตุนทางปญญา มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการ

บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ปฏเิสธ 

1.4 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการ

คํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล มอีทิธพิลตอ

ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 
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ตาราง 26 (ตอ)  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

2. การบรงิานตามหลักธรรมาภบิาลมอีทิธพิลตอ

ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 

2.1 การบรงิานตามหลักธรรมาภบิาล ดานหลักนติธิรรม 

มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร ยอมรับ 

2.2 การบรงิานตามหลักธรรมาภบิาล ดานหลักคุณธรรม 

มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร ยอมรับ 

2.3 การบรงิานตามหลักธรรมาภบิาล ดานหลักความ

โปรงใสมอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 

2.4 การบรงิานตามหลักธรรมาภบิาล ดานหลักการมี

สวนรวมมอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 

2.5 การบรงิานตามหลักธรรมาภบิาล ดานหลักความ

รับผดิชอบมอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวาน

ใหญ จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 

2.6 การบรงิานตามหลักธรรมาภบิาล ดานหลักความ

คุมคามอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ยอมรับ 
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 จากตาราง 26 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา 

  1. ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการคํานงึถึงความเปน

ปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการมอีทิธพิลอยางมอุีดมการณ มี

อิทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวาน

ใหญ จังหวัดมุกดาหาร จงึยอมรับสมมตฐิาน 

   สวน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการกระตุนทาง

ปญญา  ไมมอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

 2. ธรรมาภบิาล ทุกดาน มอีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร จงึยอมรับสมมตฐิาน 



 

บทที่  5 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวจิัยเรื่อง ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผล 

ตอประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ไดผลสรุป ดังนี้ 

  1. สรุปผลการวจิัย 

  2. อภปิรายผลการวจิยั 

  3. ขอเสนอแนะการวจิัย 

สรุปผลการวจิัย 

 1. คุณลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนที่มี

ภูมลํิาเนาอยูในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร มจีํานวนทัง้ส้ิน 393 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง จาํนวน 199 คน รอยละ 50.64 มอีายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 182 คน 

รอยละ 46.31 มกีารศกึษาในระดับประถมศกึษา จํานวน 125 คน รอยละ 31.81 ประกอบ

อาชพีเกษตรกร จํานวน 94 คน รอยละ 23.92 มรีายไดเฉล่ียตอเดอืน ระหวาง  

15,001-20,000 บาท จํานวน 166 คน รอยละ 42.24 และอาศัยอยูในพื้นที่องคการบรหิาร

สวนตําบลปงขามดงหมู จํานวน 147 คน รอยละ 37.40 

 2. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93)  

โดยดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื การมอีทิธพิลอยางมอุีดมการณ ( X =3.97) รองลงมาคือ 

การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล ( X =3.93) การสรางแรงบนัดาลใจ ( X =3.91)  

สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื การกระตุนทางปญญา ( X =3.90) ตามลําดับ  

โดยสรุปผลในแตละดาน ไดดังนี้ 

  2.1 การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ มภีาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.97) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื ผูบรหิารมีการวางระเบยีบไวเปนแนวปฏบิัต ิ

ของผูใตบังคับบัญชา ( X =4.41) รองลงมาคอื เมือ่ผูบรหิารและผูนาํฯ ตัง้เปาหมายแลว  
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สามารถทําไดเสมอ ( X =4.07) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ 

สามารถชี้แจงวธิกีารปฏบิัตงิานใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจน ( X =3.80) 

  2.2 การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ มภีาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.91) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชารูสึกวาทุกปญหาที่เกดิขึ้นมทีางแกไขได และมกํีาลังใจในการทํางาน 

X =3.99) รองลงมาคอื ผูบรหิารและผูนําฯ เชือ่มั่นในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา

ในการปฏบิัตงิานเสมอ ( X =3.98) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ 

เสียสละเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ( X =3.77) 

  2.3 การกระตุนทางปญญา มภีาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.90) 

โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาและ

ประชาชนในพื้นที่รูจักคนหาขอมูลขาวสาร จากแหลงตาง ๆ ( X =4.02) รองลงมาคอื 

ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนวิธกีารทํางานหรอืวธิแีกไขปญหาที่เกดิขึ้นดวยวธิกีารใหม ๆ 

( X =3.94) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชา

ไปอบรมสัมมนาเพื่อเพิม่พูนความรูและพฒันาตนอยูเสมอ ( X =3.82) 

  2.4 การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล มภีาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.93) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด ผูบรหิารและผูนําฯ ใหการชวยเหลอืใหคําปรกึษา 

แนะนําเมื่อผูใตบังคบับญัชาและประชาชนในพื้นที่มปีญหา ( X =4.17) รองลงมาคอื 

ผูบรหิารและผูนําฯ มคีวามความเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเปนกันเองกับทุกคน  

( X =4.13) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถจดัระบบสวัสดิการ

ที่ดี สรางขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา ( X =3.69) 

 3. ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91) โดยมธีรรมาภบิาลอยูในระดับมาก 

ทุกดาน โดยดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื หลักความโปรงใส ( X =3.95) รองลงมาคอื  

หลักความรับผดิชอบ ( X =3.94) หลักคุณธรรม ( X =3.94) หลักนติธิรรม ( X =3.91) 

หลักการมสีวนรวม ( X =3.88) สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื หลักความคุมคา  

( X =3.87) ตามลําดับ โดยสรุปผลในแตละดานไดัดังนี้ 

  3.1 หลักนติธิรรม มธีรรมาภบิาลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.91)  

โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ ไดปรับลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพื่อใหการ 
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บรกิารแกประชาชนมคีวามสะดวกและรวดเร็วภายใตขอบเขตของกฎหมาย ( X =4.09) 

รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ ไดมกีารดําเนนิงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนของศูนยรบั

เรื่องราวรองทุกขของประชาชนดวยความเปนธรรมและเสมอภาค ( X =3.95) สวนขอที่มี

คาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ มกีารปรับปรุงภารกจิของสวนราชการใหทันตอ

สถานการณ ( X =3.79) ตามลําดับ 

  3.2 หลักคุณธรรม มธีรรมาภบิาลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.94)  

โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยยดึหลักความถูกตอง 

และเที่ยงธรรม ( X =4.01) รองลงมาคอื การบรหิารงานของ อบต./เทศบาลฯ ปราศจาก 

การทุจรติและผลประโยชนทบัซอน ( X =4.00) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําทีสุ่ด คอื อบต./

เทศบาลฯ บรหิารงานโดยคํานงึถงึผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ( X =3.88) 

  3.3 หลักความโปรงใส มธีรรมาภบิาลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.95) 

โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ จัดทําแผนปายประชาสัมพนัธขอมูล

โครงการใหประชาชนทราบอยางทัว่ถงึ ( X =4.01) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ  

ไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมหรอืโครงการตาง ๆ ใหประชาชนทราบ 

อยางทั่วถงึ ( X =3.97) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ เปดโอกาสให 

ประชาชนเขารวมประชมุสภาฯ ( X =3.89) 

  3.4 หลักการมสีวนรวม มธีรรมาภบิาลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.88) 

โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงปญหาและ

รับฟงความคดิเห็นของประชาชนเปนประจําทกุป ( X =4.07) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ 

สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมสีวนรวมในการประชุมประชาคม ( X =3.98) สวนขอ 

ที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ แตงตัง้ตัวแทนประชาคมใหมสีวนรวมในการ 

ตรวจรบังานจาง ( X =3.63) 

  3.5 หลักความรับผิดชอบ มธีรรมาภบิาลโดยรวมอยูในระดับมาก  

( X =3.94) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ สามารถประสานงานเพื่อการ

แกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดวยความรวดเร็ว ( X =4.06) 

รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ กําหนดวสัิยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร นโยบาย และ

แผนงานที่ชัดเจน ( X =3.97) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ 

สามารถชี้แจงเจรจาเพือ่ลดความขัดแยงของผูเกี่ยวของไดอยางมปีระสิทธผิล ( X =3.84) 
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  3.6 หลักความคุมคา มธีรรมาภบิาลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.87) 

โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ ใชทรัพยสินของทางราชการคุมคาและเกดิ

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ( X =3.98) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ จัดตัง้งบประมาณ

ประจําปตามแผนพัฒนาฯอยางเหมาะสม ( X =3.96) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื 

อบต./เทศบาลฯ สงเสริมใหบุคลากรเขารบัการฝกอบรมพัฒนาความรูเพื่อความมี

ประสิทธภิาพคุมคาในการบรหิารงานเพิ่มขึ้น ( X =3.79) ตามลําดับ 

 4. ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.96) โดยดานที่มคีาเฉล่ีย 

สูงที่สุด คอื การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง ( X =4.04) รองลงมาคอื  

การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ ( X =4.03) การพัฒนาองคกร ( X =3.96)  

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( X =3.93) การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่น 

รวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ( X =3.93) สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด  

คอื การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ ( X =3.89) 

ตามลําดับ โดยสรุปผลในแตละดาน ไดัดังนี้ 

  4.1 ดานการเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง มปีระสิทธผิล 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.04) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ  

รวมเปนกําลังหลักสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดมพลังขององคกร

ภาคทีุกภาคสวนรวมขับเคล่ือนกจิกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดีแกสถาบัน

พระมหากษัตรยิ ( X =4.15) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนสูการพัฒนาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X =4.08) สวนขอที่มี

คาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื การสรางและพัฒนากระบวนการประชาธปิไตยแกเยาวชน 

ในสถานศกึษา ( X =3.93) ตามลําดับ 

  4.2 ดานการสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 มปีระสิทธผิลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื 

อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวนหนุนเสรมิองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สูองคกรดิจทิัลและองคกรแหงนวัตกรรม ( X =4.07) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ 

สงเสรมิสรางการสรางศักยภาพ และขดีความสามารถของในการสรรคสรางนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาภารกจิการบรกิารในระดับพื้นที่รองรับยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

และไทยแลนด 4.0 ( X =4.00) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ มักระดม 
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พลังจากองคกรภาคทีกุภาคสวน ในการรวมกันเพื่อการสรางความอุดมสมบูรณ รักษา 

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เพื่อการใชประโยชนที่ยั่งยนื และสมดุล 

( X =3.83) 

  4.3 ดานการพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ มปีระสิทธผิลโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =4.03) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ สงเสรมิการปองกัน

และปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพื่อสรางพลังการขับเคล่ือนคานยิม 

ตานการทุจรติจากฐานของการพัฒนาทองถิ่น ( X =4.14) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ

ปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกจิ ใหมคีวามโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมขีนาด 

ที่เหมาะสมเกดิความคุมคา ( X =4.07) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ 

เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภารกจิการถายโอนภารกจิจากภาครัฐสูองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสิทธภิาพมากขึ้นในการจัดบรกิารประชาชน ( X =3.85) 

  4.4 ดานการสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีณุภาพ  

มปีระสิทธผิลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.89) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./

เทศบาลฯ มุงพัฒนาการบรกิารสาธารณะของทองถิ่นผานการรวมดําเนนิการของเอกชน

หรอืหนวยงานรัฐ ที่เกดิประโยชนสูงสุดตอการบรกิารประชาชน ( X =4.01) รองลงมาคอื 

อบต./เทศบาลฯ สรางกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

( X =3.93) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ มุงเนนพัฒนาทุนมนษุย 

ในระดับทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลักในการเสรมิสรางความเขมแข็งของทองถิ่นในการ

พึ่งตนเอง รองรับการเปล่ียนแปลง และการแขงขัน ( X =3.80) 

  4.5 ดานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มปีระสิทธผิลโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =3.93) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ เสรมิสรางองคกร

แหงความสุขดวยวฒันธรรมและวถิพีอเพยีง เสรมิสรางความเสมอภาคความเทาเทยีมกัน

ในการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากร ( X =4.08) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ ปฏริูประบบ

บรหิารจัดการกําลังคนใหมปีระสิทธภิาพ มคีวามสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัตงิานอยางคุม

คาสูงสุด ( X =3.84) 

   4.6 ดานการพัฒนาองคกร มปีระสิทธผิลโดยรวมอยูในระดับมาก  

( X =3.96) โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ มุงเสรมิสรางขดีความสามารถ 

ในการนําองคกรของผูนํา เพื่อการขับเคลื่อนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูองคกร 
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สมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม ( X =4.03) รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบ 

การบรหิารยุทธศาสตรทั่วทัง้องคกรแบบครบวงจร เพื่อหนุนนําการพัฒนาตาม 

ความเปล่ียนแปลงในอนาคตและรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

( X =3.96) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ เนนเสรมิสรางภาพลักษณ

องคกรใหม พัฒนาระบบการบรกิาร และผูที่มสีวนไดสวนเสียอยางมืออาชพี ( X =3.92) 

 5. ผลการวเิคราะห อิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารที่สงผล

ตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการคาํนงึถงึ 

ความเปนปจเจกบุคคล (TL4) (β=.409) การสรางแรงบันดาลใจ (TL2) (β=.219) และการมี

อิทธพิลอยางมอุีดมการณ (TL1) (β=.171) มอีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .00 โดยสามารถรวมกันทาํนายระดับประสิทธผิลการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารไดรอยละ 56.00 

(R2Adj=.560) สวนดานการกระตุนทางปญญา ไมมอีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 6. ผลการวเิคราะห อิทธพิลของธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิล 

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

พบวา ธรรมาภบิาล หลักการมสีวนรวม (GG4) (β=.391) หลักนติธิรรม (GG1) (β=.362) 

หลักคุณธรรม (GG2) (β=.346) หลักความรับผดิชอบ (GG5) (β=.279) มอีทิธพิลตอ

ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .00 หลักความคุมคา (GG6) (β=.146)  

มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 หลักความโปรงใส 

(GG3) (β=.138) มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

โดยสามารถรวมกันทํานายระดับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จงัหวัดมุกดาหาร ไดรอยละ 48.00 (R2Adj=.480) 
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อภปิรายผลการวจิยั 

 1. ผลการวิจัยจากการศกึษาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวดัมุกดาหาร พบวา  ภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวาน

ใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93) โดยดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด 

คอื การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ ( X =3.97) รองลงมาคอื การคํานงึถงึความเปน

ปจเจกบุคคล ( X =3.93) การสรางแรงบนัดาลใจ ( X =3.91) สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด 

คอื การกระตุนทางปญญา ( X =3.90) ตามลําดับ โดยการมอีทิธพิลอยางมอุีดมการณ  

ซึ่งเปนดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด เมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื 

ผูบรหิารมกีารวางระเบยีบไวเปนแนวปฏบิัตขิองผูใตบังคับบัญชา ( X =4.41) รองลงมาคอื 

เมื่อผูบรหิารและผูนาํฯ ตัง้เปาหมายแลว สามารถทําไดเสมอ ( X =4.07) สวนขอที่มี

คาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถชี้แจงวธิกีารปฏบิัตงิานใหกับประชาชน 

ในพื้นที่ไดอยางชัดเจน ( X =3.80) สวนการกระตุนทางปญญา ซึ่งเปนดานที่มีคาเฉล่ียต่ํา

ที่สุด โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา 

และประชาชนในพื้นที่รูจักคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ ( X =4.02) รองลงมาคอื 

ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนวธิกีารทํางานหรอืวธิแีกไขปญหาที่เกดิขึ้นดวยวธิกีารใหม ๆ 

( X =3.94) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชา

ไปอบรมสัมมนาเพื่อเพิม่พูนความรูและพฒันาตนอยูเสมอ ( X =3.82) 

  ที่ผลการวจิัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวาผูบรหิารองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร เปนคนที่มคีุณภาพมคีวามรู

ความสามารถ และมกีารพัฒนาศกัยภาพของตนเองดวยวธิกีารที่หลากหลาย เชน เขารับ

การศกึษาตอในระดับทีสู่งขึ้น ศกึษาเพิ่มพูนความรูดวยการอบรมสัมมนา การศกึษาดูงาน 

ประกอบกับยคุปจจุบนัเปนยุคของการเปล่ียนแปลง ทุกองคกรจะตองเผชญิกับสภาวะ 

การเปล่ียนแปลงทุกองคกรจงึมคีวามจําเปนทีจ่ะตองมกีารเปล่ียนแปลง นอกจากนัน้

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ไดมกีารอบรม 

ประชุม และไดรับคําแนะนําจากสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ใหความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับการบรหิารองคกรปกครองสวนถิ่น ใหสามารถบรหิารจัดการตาม

ภารกจิ ระเบยีบ และแนวทางการบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ สงผลใหผูบรหิาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร สามารถเพิ่ม 
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ความสามารถดานการบรหิารจัดการในภาวะปจจุบันที่มกีารเปล่ียนแปลง  

ซึ่งความสามารถในการบรหิารดังกลาวสะทอนใหเห็นถงึความเปนผูนําของผูบรหิารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ที่ตองมภีาวะผูนํา 

ที่เหมาะสม สงผลตอความสําเร็จของการบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ผลการวจิัยในครัง้นี้สอดคลองกับงานวจิัยของปาณสิรา ตรัสศร ี(2559)  

ผลการวิจัย พบวา ระดับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรยีงลําดับความสําคัญ

คาเฉล่ียจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการมอีทิธพิลอยางมอุีดมการณ ดานการคํานงึถงึ

ความเปนปจเจกบุคคลดานการกระตุนทางปญญา และดานการสรางแรงบนัดาลใจ 

สอดคลองกับงานวจิัยของ วสันต แกวกา (2560) ผลการวจิัยพบวา ภาวะผูนํา 

การเปล่ียนแปลงของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอพรรณานคิม 

จังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

พรรณานคิม จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวจิยัของ นพดล 

ไชยสุระ (2560) ผลการวจิัย พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ของผูบรหิารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  

และสอดคลองกับงานวจิัยของ ชยาภาภรณ ทองบอ (2562) ผลการวจัิยพบวา ภาวะผูนาํ 

การเปล่ียนแปลงของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  

  2. ผลการวจิัยจากการศกึษาระดับธรรมาภบิาล ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา ธรรมาภบิาลขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =3.91) โดยมธีรรมาภบิาลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื 

หลักความโปรงใส ( X =3.95) รองลงมาคอื หลักความรบัผดิชอบ ( X =3.94)  

หลักคุณธรรม ( X =3.94) หลักนติธิรรม ( X =3.91) หลักการมสีวนรวม ( X =3.88)  

สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื หลักความคุมคา ( X =3.87) ตามลําดับ 

   จากผลการวจิัยแสดงใหเห็นวาธรรมาภบิาลเปนแนวคดิสําคัญ 

ในการบรหิารงานและการปกครองในปจจุบนั เพราะธรรมาภบิาลเปนการบรหิารงาน 

ใหมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล ตัง้มั่นอยูบนหลักการบรหิารงานทีเ่ที่ยงธรรม สุจรติ  
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โปรงใส ตรวจสอบได มจีติสํานกึในการทํางาน มคีวามรับผดิชอบในส่ิงที่ไดกระทํา  

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ทุกแหงไดให

ความสําคัญกับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล เปนอยางมาก เนื่องจากการที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะสามารถบรหิารจัดการกจิการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิลไดนัน้ ส่ิงที่ตองคํานงึคอื การยดึหลักบรหิารกจิการบานเมอืง

ที่ดี หรอื ที่เรยีกวา หลักธรรมาภบิาล “Good Governance”  

  ผลการวจิัยในครัง้นี้สอดคลองกับงานวจิัยของ ชาตชิัย อุดมกจิมงคล 

(2560) ผลการวจิัยพบวา การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล ของเทศบาลตําบลในเขต

จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.64) สอดคลองกับงานวจิัยของ  

กติติ์รวี เลขะกุล, นวิัตน สวัสด์ิแกว, และศรัญลักษณ เทพวารนิทร (2561, บทคัดยอ)  

ไดทําการศกึษาธรรมาภบิาล วัฒนธรรมองคการ ที่สงผลตอประสิทธผิลองคการของ 

เทศบาลในเขตภาคใตของประเทศไทย ผลจากการวจิัย พบวา ธรรมาภบิาลของเทศบาล 

ในเขตภาคใตของประเทศไทย อยุในระดับมาก และสอดคลองกับงานวจิัยของ โกเสก  

กุดตุม (2563) ผลการวิจัยพบวา การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.90) 

  3. ผลการวจิัยจากการศกึษาระดับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา ประสิทธผิลการ

บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.96) โดยดานที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื การเสรมิสราง 

การปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง ( X =4.04) รองลงมาคือ การพัฒนาการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ ( X =4.03) การพัฒนาองคกร ( X =3.96) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

( X =3.93) การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

( X =3.93) สวนดานที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะ 

ของทองถิ่นที่มคีุณภาพ ( X =3.89) ตามลําดับ 

  โดย ดานการเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง ซึ่งเปนดานที่มี

คาเฉล่ียสูงที่สุด โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คือ อบต./เทศบาลฯ รวมเปนกําลังหลักสําคัญ

ของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดมพลังขององคกรภาคทีุกภาคสวนรวม

ขับเคล่ือนกจิกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดีแกสถาบันพระมหากษัตรยิ ( X =4.15) 
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รองลงมาคอื อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพัฒนาดวยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ( X =4.08) สวนขอที่มคีาเฉล่ียต่ําที่สุด คอื การสราง 

และพัฒนากระบวนการประชาธปิไตยแกเยาวชนในสถานศกึษา ( X =3.93) สวนดาน 

การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ ซึ่งเปนดานที่มคีาเฉล่ีย 

ต่ําที่สุด โดยขอที่มคีาเฉล่ียสูงที่สุด คอื อบต./เทศบาลฯ มุงพัฒนาการบรกิารสาธารณะ

ของทองถิ่นผานการรวมดําเนนิการของเอกชนหรอืหนวยงานรัฐ ที่เกดิประโยชนสูงสุด 

ตอการบรกิารประชาชน ( X =4.01) รองลงมาคือ อบต./เทศบาลฯ สรางกลไกมาตรการ

รองรับการขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ( X =3.93) สวนขอทีม่คีาเฉล่ียต่ําที่สุด 

คอื อบต./เทศบาลฯ มุงเนนพัฒนาทุนมนษุยในระดับทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลักในการ

เสรมิสรางความเขมแข็งของทองถิ่นในการพึ่งตนเอง รองรับการเปล่ียนแปลง  

และการแขงขัน ( X =3.80) 

  จากผลการวจิัยในครัง้นี้ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร มกีารกําหนดและจัดทําแผนเชงิกลยุทธ สอดคลอง 

กับความตองการของสภาพแวดลอมจากภายนอก เพือ่ใหเกิดความเชื่อมั่นวาแผนมกีาร

บรหิารที่เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

มลัีกษณะรวมศูนยอํานาจและมคีวามเปนทางการ มกีารทํางานและควบคุมตามสายการ

บังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูปฏบิัตงิานสามารถตัดสินใจและทํางานไดอยางอิสระแตยังยดึ

กฎ ระเบยีบเปนสําคัญ การดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหารมกีารนําเอาเทคโนโลยไีปใชโดยการแปลงงบประมาณ คน 

และทรัพยากรตาง ๆ ใหเปนผลผลิตหรอืบรกิารตาง ๆ เพื่อชวยในการพัฒนาองคการ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารมกีารบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยอยางเปนกระบวนการ ตัง้แตการวางนโยบายจนถงึการพัฒนาศักยภาพ 

ใหบุคลากรทํางานไดอยางมปีระสิทธภิาพ ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่องที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารมกีารดําเนนิการปรับปรุงและพฒันา

อยูตลอดเวลา เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารทุกแหงเห็นวาความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนมคีวามสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากเปนความสามารถหลักที่สอดคลองกับการ

ดําเนนิภารกจิในการจัดทําและสงมอบบรกิารสาธารณะ โดยคาํนงึถงึความตองการของ 
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ประชาชนเปนหลัก และจะสงผลโดยตรงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหารใหบรรลุเปาหมายไดอยางมปีระสิทธภิาพ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมกีารเสรมิสรางความสามารถทางการแขงขัน เพื่อพัฒนาการปรบัปรุงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารใหทันสมัย และมรีะบบ 

ที่สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับสภาพงานในทุก ๆ ลักษณะ และเพิ่ม 

การทํางานใหมปีระสิทธผิลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยสงเสรมิใหมีการคดิคนหาเทคนคิ

วธิกีารในการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตลอดเวลา 

  ผลการวจิัยในครัง้นี้สอดคลองกับงานวจิัยของ ทยดิา ยันตะบุษย (2558)  

ผลการวจิัย พบวา ประสิทธผิลขององคการบรหิารสวนตําบลในเขตภาคะวันออกเฉยีง

เหนอืของประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวจิัยของ ชาตชิยั  

อุดมกจิมงคล (2560) ผลการวิจัยพบวา ประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาลตําบล 

ในเขตจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.64) สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นพดล ไชยสุระ (2560) ผลการวจัิยพบวา ประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวจิัยของ 

ชยาภาภรณ ทองบอ (2562) ผลการวจัิยพบวา ประสิทธผิลการบรกิารสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบวาโดยรวมอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ โกเสก กุดตุม (2563) ผลการวจิัยพบวา ประสิทธผิล

การจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน จังหวัด

สกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.94) 

 4. ผลการวจิัยจากการศกึษาอิทธพิลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบรหิารที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร  

ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล (TL4) (β=.409) ดานการสรางแรงบนัดาลใจ (TL2) 

(β=.219) และการมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (TL1) (β=.171) มอีทิธพิลตอประสิทธผิล

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .00 โดยสามารถรวมกันทํานายระดับประสิทธผิล 

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ไดรอยละ 56.00 (R2Adj=.560)  
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  จากผลการวจิัยชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร  

เปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารเปนอยางมาก ซึ่งประสิทธผิลการบรหิารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามยทุธศาสตร

กรมสงเสรมิ การปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 จะประสบความสําเร็จมปีระสิทธผิล

มากนอยเพยีงใด จะตองมผีูนําในการพัฒนา ซึง่ผูบรหิารองคกรเปนปจจัยที่มคีวามสําคัญ

ที่สุดที่จะชวยใหการดําเนนิการของหนวยงานสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งความสําเร็จหรอื

ความลมเหลวขององคการนัน้ขึ้นอยูกับผูนํา ซึง่เปนจุดรวมแหงพลังของผูปฏบิัตงิาน  

เปนผูกําหนดเปาหมาย และกระตุนใหสมาชกิปฏบิัตงิาน โดยแสดงความเปนผูนาํผานการ

ใชภาวะผูนําที่เหมาะสม ซึ่งภาวะผูนําเปนความสามารถของบุคคลทีจ่ะนํากลุมของตน 

ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมปีระสิทธภิาพ และเกดิประสิทธผิลสูงสุด โดยเฉพาะภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลง ซึ่งเปนพฤตกิรรมหรอืกระบวนการทีผู่นําใชการปฏสัิมพันธกับผูรวมงาน

ในการสรางความรวมมอืสรางแรงจูงใจของผูรวมงานใหสูงขึ้น จนสงผลใหผูรวมงาน

ตระหนักถงึความสําคญัและรูสึกอยากเปล่ียนแปลงและยอมรับการเปล่ียนแปลง 

ที่จะเกดิขึ้น (รัตตกิรณ จงวศิาล, 2559, หนา 247 

  ผลการวจิัยในครัง้นี้สอดคลองกับงานวจิัยของ นพดล ไชยสุระ (2560)  

ผลการวจิัยพบวา ตัวแปรที่มอิีทธพิลทางตรง คอื ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (0.06) 

ดานวัฒนธรรมองคการ (0.09) ดานธรรมาภบิาล (0.89) ตัวแปรที่มอีทิธพิลทางออม คอื 

ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (0.62) ดานวฒันธรรมองคการ (0.29) และรูปแบบที่สราง

ขึ้นประกอบดวย 4 ปจจัย คอื ดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการ  

ดานธรรมาภบิาล และดานประสิทธผิลองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 มคีวามสอดคลองกับขอมูล เชงิประจักษ สอดคลองกับ

งานวจิัยของ ชยาภาภรณ ทองบอ (2562) ผลการวจัิยพบวา ตวัแปรภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลการบรกิารสาธารณะไดรอยละ 44.10 

(R2Adj= .441) อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยตัวแปรดานการสรางแรงบนัดาลใจ 

(TL2) มอิีทธพิลสูงที่สุด (Beta= .316) รองลงมา คอื ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจก

บุคคล (TL4) (Beta= .260) และดานการมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (TL1) (Beta=.188)  

มคีาอิทธพิลนอยที่สุด ยกเวนตัวแปรดานการกระตุนทางปญญา (TL3) และสอดคลองกับ

งานวจิัยของ สุทธพิงษ พันวลัิย (2563) ไดทําการศกึษา อิทธพิลของภาวะผูนํา 



 

 

138 

การเปล่ียนแปลง การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลตอคุณภาพการบรกิารภาครัฐ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ผลการวจิยั 

พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร และการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

มอิีทธพิลตอคุณภาพการบรกิารภาครัฐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตวัแปร สามารถรวมกันทํานายคุณภาพ 

การบรกิารภาครัฐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 

ไดรอยละ 86.70  

  สวนดานการกระตุนทางปญญา ไมมอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ที่ผลการวิจัย

เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบรหิารและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อาจขาดการสงเสรมิและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา 

ไดแสดงความคดิเห็นในแงมุมตาง ๆ ไดอยางเต็มที ่ขาดการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา 

มสีวนรวมการวางแผนกอนการปฏบิัตงิานทุกครัง้และอาจจะไมสามารถทําให

ผูใตบังคับบัญชาตระหนักถงึปญหา ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นไดในหนวยงาน และผูบรหิาร

และผูนําฯ บางคนไมคอยมคีวามกลาตัดสินใจทําในส่ิงใหม ๆ ที่สรางสรรค 

 4. ผลการวจิัยจากการศกึษา อิทธพิลของธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิล

การบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

พบวา ธรรมาภบิาล หลักการมสีวนรวม (GG4) (β=.391) หลักนติธิรรม (GG1)  

(β=.362) หลักคุณธรรม (GG2) (β=.346) หลักความรบัผดิชอบ (GG5) (β=.279)  

มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .00 หลักความคุมคา (GG6) 

(β=.146) มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 หลักความ

โปรงใส (GG3) (β=.138) มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร อยางมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดับ 

.05 โดยสามารถรวมกันทํานายระดับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารไดรอยละ 48.00 (R2Adj=.480) 

  จากผลการวจิัยแสดงใหเห็นวา การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง 

ทองถิ่น พ.ศ. 2560–2569 เพราะธรรมาภบิาลจัดเปนแนวคดิสําคัญในการบรหิารงาน 

และการปกครองในปจจุบัน ซึ่งธรรมาภบิาล (Good Governance) หมายถงึ การปกครอง 

ที่เปนธรรม หรอืเปนหลักของการบรหิารราชการที่เรยีกวา “การบรหิารกจิการบานเมอืง 

ที่ดี” มกีรอบแนวคดิในการบรหิารสาธารณะทีใ่หความสําคัญกับประชาชน ดังนี้ 1) เปนการ

บรหิารเพื่อใหเกดิประโยชนสุขตอประชาชนในทกุ ๆ ดาน 2) เปนการบรหิารที่กอใหเกดิ

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3) การบรหิารมปีระสิทธภิาพและเกดิความคุมคาในเชงิ

ภารกจิของรัฐ 4) หลักการบริหารไมมขัีน้ตอนในการปฏบิัตงิานทีย่ากเกนิความจําเปน  

5) หลักการบรหิาร ทําใหมกีารปรับปรุงภารกจิของสวนราชการใหทนัตอสถานการณ  

6) เปนการบรหิารที่อํานวยความสะดวกแกประชาชน และไดรับการตอบสนองตอความ

ตองการ 7) หลักการบรหิารมกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิานอยางสม่ําเสมอ  

การมธีรรมาภบิาลจtนาํมาสูการมปีระชาธปิไตยที่สมบูรณไดในที่สุดและการมี

ประชาธปิไตยก็นํามาสูการมผีลทางสังคมคอืการมกีารพัฒนาประเทศไปในทางที่สราง

ความสงบสุขอยางตอเนือ่งและสถาพร ตลอดจนนํามาสูการแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ 

ที่จะเกดิขึ้นไดโดยสันติวธิี 

  ผลการวจิัยในครัง้นี้สอดคลองกับงานวจิัยของ ชาตชิัย อุดมกจิมงคล 

(2560) ผลการวจิัยพบวา อิทธพิลของการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล มีผลตอ

ประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาลตําบลในจังหวดัสกลนคร โดยมคีาความสัมพันธ 

(R) เทากับ .939 และยงั พบวา อิทธพิลของการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล สามารถ

พยากรณระดับประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร ไดรอยละ 

88.20 สวนอีกรอยละ 11.80 เกดิจากอิทธพิลของตัวแปรอื่น ๆ เมื่อพจิารณาคานัยสําคัญ

ทางสถติ ิ(Significant) เปนรายดาน พบวา การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

หลักคณุธรรม หลักความโปรงใส หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบ  

และหลักความคุมคา สงผลตอประสิทธผิลการบรหิารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัด

สกลนคร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวจิัยของ  

กติติ์รวี เลขะกุล, นวิัตน สวัสด์ิแกว, และศรัญลักษณ เทพวารนิทร (2561, บทคัดยอ)  

ผลจากการวจิัยพบวา ธรรมาภบิาล และวัฒนธรรมองคการทีเ่ขาในสมการถดถอยพหุคูณ

มคีวามสัมพันธกับประสิทธผิลองคการของเทศบาลในเขตภาคใตของประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .001 โดยวัฒนธรรมพันธกจิสงผลตอประสิทธผิลองคการ 
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ของเทศบาลในเขตภาคใตของประเทศไทย อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .001  

สวนธรรมาภบิาลหลักการบรหิารจัดการสงผลตอประสิทธผิลองคการของเทศบาลในเขต

ภาคใตของประเทศไทย อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยปจจัยดังกลาวสามารถ

รวมกันอธบิายประสิทธผิลองคการของเทศบาลได รอยละ 56.80 และสอดคลองกับ

งานวจิัยของ โกเสก กุดตุม (2563) ผลการวจิัยพบวา การบรหิารงานตามหลักธรรมา 

ภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน หลักการมสีวนรวม  

(มคีาเบตา=.390) หลักความคุมคา (มคีาเบตา=.236) หลักนติธิรรม (มคีาเบตา=.130) 

หลักความโปรงใส (มคีาเบตา=.102) มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 

.05 โดยสามารถรวมกันทํานายประสิทธผิลการจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน ไดรอยละ 66.40 สวนการบรหิารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลหลักความรับผดิชอบ และหลักคุณธรรม ไมมอีทิธพิลตอประสิทธผิล 

การจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนคิมน้ําอูน  

จังหวัดสกลนคร 
 

ขอเสนอแนะการวจิัย 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

  1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ตลอดจนหนวยงานที่เกีย่วของ ควรสงเสรมิและพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการกระตุนทางปญญา โดยการจัดฝกอบรม

สัมมนา เพื่อสงเสรมิและปลูกฝงใหผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูจักสงเสรมิ 

และสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคดิเห็นในแงมุมตาง ๆ ไดอยางเต็มที่  

และสงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชารูจักวเิคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน 

รวมทัง้กระตุนใหผูใตบงัคับบัญชามสีวนรวมการวางแผนกอนการปฏบิัตงิานทุกครัง้ 

  1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

ตลอดจนหนวยงานที่เกีย่วของ ควรสงเสรมิและพัฒนาการบรหิารงานตามหลักธรรมา 

ภบิาล หลักความคุมคา สงเสรมิใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมพัฒนาความรูเพื่อความ 

มปีระสิทธภิาพคุมคาในการบรหิารงานเพิ่มขึ้น รวมทัง้บรหิารงานใหไดผลคุมคากับ

งบประมาณและคาตอบแทนอยางเหมาะสม หลักการมสีวนรวม โดยใหมกีารแตงตัง้ 
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ตัวแทนประชาคมในแตละหมูบานชุมชนใหมสีวนรวมในการตรวจรบังานจาง ใหมากขึ้น  

รวมทัง้ควรจัดทํารายงานประจาํปเพื่อสรุปและประเมนิผลการดําเนนิงานใหประชาชน

ทราบอยางสม่ําเสมอ 

  1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ควรสงเสรมิและพัฒนาประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ 

จังหวัดมุกดาหาร ดานการสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ  

โดยควรมุงเนนพัฒนาทนุมนุษยในระดับทองถิน่ เพื่อเปนกําลังหลักในการเสรมิสราง 

ความเขมแข็งของทองถิ่นในการพึ่งตนเอง รองรับการเปล่ียนแปลง และการแขงขัน รวมกับ

ทุกภาคสวนเพื่อเสรมิสรางสวัสดิการสังคม เสรมิความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า 

ในสังคมระดับพื้นที่ และรวมกับองคกรภาคทีกุภาคสวนรวมหนุนเสรมิการพัฒนาทองถิ่น 

ใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาทองถิ่นทีย่ั่งยนื ตามเปาหมาย 

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ Sustainable Development Goals ดานการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โดยการปฏริปูระบบบรหิารจดัการกําลังคนใหมปีระสิทธภิาพ ใหมคีวาม

สมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และเพิ่ม

ประสิทธภิาพการปฏบิตังิาน รวมทัง้เนนการพฒันาบคุลากรในหนวยงาน เพื่อรองรับการ

พัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูสากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ที่แขงขันได 

  1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร ดานการคํานงึถงึ

ความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบนัดาลใจ และดานการมอิีทธพิลอยางมี

อุดมการณ ตามลําดับ เนื่องจากเปนตัวแปรทีม่อีทิธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามลําดับ 

  1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล หลักการมสีวนรวม  

หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผดิชอบ หลักความคุมคา และหลักความ

โปรงใส ตามลําดับ เนื่องจากเปนตัวแปรที่มอิีทธพิลตอประสิทธผิลการบรหิารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามลําดับ 
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 2. ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาล

ที่สงผลตอประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภออื่น ๆ ของ จังหวัด

มุกดาหาร 

  2.2 ควรมกีารศกึษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธผิลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร เชน วัฒนธรรมองคการ ความสุข 

ในการทํางาน คณุภาพชวีติการทํางาน เปนตน โดยอาจใชการวเิคราะหขอมูลดวยสถติ ิ

ขัน้สูงขึ้นไป  

  2.3 ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชงิลึกเกี่ยวกับภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร เปนขอมูลเชงิประจักษมากขึ้น 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวจิัย 

  1) ผูชวยศาสตราจารย ชาครติ ชาญชติปรชีา ตําแหนง รักษาราชการแทน 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2) รองศาสตราจารย ดร.จติติ กติตเิลิศไพศาล ตําแหนง รองอธกิารบดี 

 ฝายบรหิาร มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร  

  3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ละมัย รมเย็น กรรมการบรหิารหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

  4) ปลัดเทศบาลตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

  5) ปลัดเทศบาลตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

เร่ือง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสทิธผิลของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

******************************* 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษา “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง

และธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสิทธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวาน

ใหญ จังหวัดมุกดาหาร” คําตอบจากแบบสอบถามฉบับนี้จะเก็บเปนความลับ ซึ่งไมมี

ผลกระทบตอทานแตประการใด เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองจงึขอความอนเุคราะหใหทาน

ตอบแบบสอบถามตามความเปนจรงิมากที่สุด 

 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก 

  ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

  ตอนที่ 3 ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

  ตอนที่ 4 ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

  ตอนที่ 5 ความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม 

3. คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาวจิัยในครัง้นี้ 

 

***ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมอืดวยดี*** 
 

                       นายทวชิ ผวิผอง 

    นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร รุน 13 

      คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงใน  หรอืขอความลงในชองวาง 

ตามความเปนจรงิ 

 1. เพศ 

  1.  ชาย     2.  หญิง 
 2. อายุ 

  1.  ไมเกิน 30 ป    2.  31-40  ป    

   3.  41-50  ป     4.  51-60  ป    

   5.  มากกวา 60 ป 
 3. ระดับการศกึษา 

   1.  ประถมศกึษา    2.  มัธยมศกึษา/ปวช. 

   3.  ปวส./อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา  4.  ปรญิญาตรขีึ้นไป 
 4. อาชพี 

   1.  เกษตรกร    2.  คาขาย 

   3.  ธุรกจิสวนตัว/เจาของกจิการ  4.  รับจางทัว่ไป 

   5.  พนักงานบรษิัทเอกชน   6.  รับราชการ 

   7.  อาชพีอื่น ๆ  
 5. รายไดตอเดือน 

  1.  ไมเกนิ 10,000 บาท   2.  10,001-15,000 บาท 

  3.  15,001-20,000 บาท   4.  มากกวา 20,000 บาท 
 6. พื้นทีท่ี่อาศยัอยู 

  1.  เทศบาลตําบลหวานใหญ    

 2.  เทศบาลตําบลชะโนด 

  3.  องคการบรหิารสวนตําบลปงขามดงหมู  

  4.  องคการบรหิารสวนตําบลบางทรายนอย 
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 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนท่ีอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

 คําชี้แจง ทานมีความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิาร

และผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

วาผูบรหิารและผูนําฯ มภีาวะผูนําการเปล่ียนแปลงอยูในระดับมากนอยเพยีงใด โดยใหทาน

ทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด ซึ่งกําหนดระดับ 

การมีสวนรวม ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับมาก 

  ระดับ  3  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับปานกลาง 

  ระดับ  2  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับนอย 

  ระดับ  1  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ  

1 ผูบรหิารมกีารวางระเบยีบไวเปนแนวปฏบิัติของ

ผูใตบังคับบัญชา 

     

2 ผูบรหิารและผูนําฯ เปนผูมวีสัิยทัศนกวางไกลมี

แนวทางในการปฏบิัตงิานที่ดี 

     

3 ผูบรหิารและผูนําฯ เปนผูมคีุณธรรม จรยิธรรม 

และปฏบิัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน 

     

4 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถสรางศรัทธา และ

ความเชื่อมั่นใหเปนที่ยอมรับตอประชาชนในพื้นที ่

     

5 เมื่อผูบรหิารและผูนําฯ ตัง้เปาหมายแลว สามารถ

ทําไดเสมอ 

     

6 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถควบคุมอารมณได

อยางเหมาะสมทุกสถานการณ 

     

- 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ มักหาแนวทางลดขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน ชวยใหเกดิความคลองตัวในการ

ปฏบิัตงิาน 

     

8 ผูบรหิารและผูนําฯ กลาตัดสินใจทําในส่ิงใหม ๆ ที่

สรางสรรค 

     

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มักจะมวีธิทีํางานใหสําเร็จได

อยางเหนอืความคาดหมายเสมอ 

     

10 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถชี้แจงวธิกีาร

ปฏบิัตงิานใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจน 

     

การสรางแรงบนัดาลใจ  

1 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกําหนดเปาหมายของ

การปฏบิัตงิานไดอยางชัดเจน 

     

2 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุน 

ใหผูใตบังคับบัญชามคีวามกระตอืรอืรนในการ

ปฏบิัตงิาน 

     

3 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับผูใตบังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ได

เปนอยางดี 

     

4 ส่ือสารกับผูใตบังคับบญัชาดวยความเปนกันเอง

เสมอ 

     

5 ผูบรหิารและผูนําฯ ยดึมั่นในวสัิยทัศน พนัธกจิของ

หนวยงาน 

     

6 ผูบรหิารและผูนําฯ เชื่อมั่นในความสามารถของ

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏบิัตงิานเสมอ 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ เสียสละเห็นประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน 

     

8 ผูบรหิารและผูนําฯ ทําใหผูใตบังคับบัญชาคํานงึถงึ

ผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 

     

9 ผูบรหิารและผูนําฯ ผูใตบังคับบัญชา รูสึกวาตอง

ทุมเทการทํางานใหมากขึ้นกวาเดิม 

     

10 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชารูสึกวาทุกปญหาที่เกดิขึ้นมี

ทางแกไขได และมกํีาลังใจในการทํางาน 

     

การกระตุนทางปญญา  

1 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชา

เชื่อมั่นวาตนสามารถใชสตปิญญาแกไขปญหาได 

     

2 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชา

รูจักวเิคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูล

หลักฐาน 

     

3 ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนวธิกีารทํางานหรอื

วธิแีกไขปญหา ที่เกดิขึ้นดวยวธิกีารใหม ๆ 

     

4 ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา 

และประชาชนในพื้นทึ่รูจักคนหาขอมลูขาวสาร 

จากแหลงตาง ๆ 

     

5 ผูบรหิารและผูนําฯ มักจะสอนงานที่ตนเองรูทกุ

อยางใหกับผูใตบังคับบญัชา 

     

6 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชาไป

อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและพฒันาตนอยู

เสมอ 

     

- 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถทําให

ผูใตบังคับบัญชาตระหนักถงึปญหา ความเส่ียง 

ที่อาจเกดิขึ้นไดในหนวยงาน 

     

8 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิและสนับสนุนให

ผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคดิเห็นในแงมมุ

ตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ 

     

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชา

เห็นแนวทางใหม ๆ ในการแกไขปญหาการทํางาน

ได 

     

10 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชา

มสีวนรวมการวางแผนกอนการปฏบิัตงิานทุกครัง้ 

     

การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล  

1 ผูบรหิารและผูนําฯ มคีวามความเมตตา 

เอื้อเฟอเผื่อแผ และเปนกันเองกับทุกคน 

     

2 ผูบรหิารและผูนําฯ ใหการชวยเหลือใหคําปรกึษา 

แนะนําเมื่อผูใตบังคบับญัชาและประชาชนในพื้นที ่

มปีญหา 

     

3 ผูบรหิารและผูนําฯ แสดงความหวงใยตอสภาพ

ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่อยูเสมอ 

     

4 ผูบรหิารและผูนําฯ ทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวา

ตัวเองมคีวามสําคัญตอองคการ 

     

5 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถทําใหผูใตบังคับ 

บัญชาและประชาชนในพื้นที่มคีวามรกัใครสามัคคี

กลมเกลียวกัน 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ จะไมตําหนผิูใตบังคับบัญชา 

ใหเกิดความเสียหายตอหนาบุคคลอื่น 

     

7 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถจัดระบบสวัสดิการ 

ที่ดี สรางขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา 

     

8 ผูบรหิารและผูนําฯ มอบหมายงานตรงกับความรู 

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 

     

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มอบหมายงานตรงกับ

ตําแหนง และความรบัผดิชอบในหนวยงาน  

ของผูใตบังคับบัญชา 

     

10 ผูบรหิารและผูนําฯ ใหความสนใจแกผูใตบังคบั 

บัญชาอยางเทาเทยีมกันโดยปราศจากอคต ิ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

174 

 ตอนท่ี 3 ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่อําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

 คําชี้แจง ทานมีความคดิเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร วาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ มกีารบรหิารงานตามหลักธรรมา 

ภบิาล อยูในระดับมากนอยเพยีงใด โดยใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความ

คดิเห็นของทานมากที่สุด ซึ่งกําหนดระดับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับมาก 

  ระดับ  3  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับปานกลาง 

  ระดับ  2  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับนอย 

  ระดับ  1  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

 

ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

หลักนติธิรรม  

1 อบต./เทศบาลฯ มกีารออกกฎระเบยีบขอบังคับ

เทศบัญญัตทิี่ทันตอสถานการณเปนที่ยอมรับของ

ประชาชน 

     

2 อบต./เทศบาลฯ คํานงึถงึสิทธแิละเสรภีาพของ

ประชาชนในการบรหิารงาน 

     

3 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานตามอํานาจหนาที ่

อยางเสมอภาคเปนธรรม ไมเลอืกปฏบิัติ 

     

4 อบต./เทศบาลฯ มกีารปรับปรุงภารกจิของสวน

ราชการใหทันตอสถานการณ 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

5 อบต./เทศบาลฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อ

กํากับดูแลการบรหิารงานใหเปนไปโดยถูกตอง

ตามกฎหมาย 

     

6 อบต./เทศบาลฯ ไดปรับลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

เพื่อใหการบรกิารแกประชาชนมคีวามสะดวกและ

รวดเร็วภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

     

7 อบต./เทศบาลฯ ไดมกีารดําเนนิงานเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรยีนของศูนยรบัเรือ่งราวรองทุกขของ

ประชาชนดวยความเปนธรรมและเสมอภาค 

     

หลักคุณธรรม  

1 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยยดึหลักความ

ถูกตองและเที่ยงธรรม 

     

2 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานดวยความซื่อสัตย

สุจรติยดึมั่นในหลักคุณธรรมอันดีงาม 

     

3 การบรหิารงานเปนไปตามระเบยีบวนิยัและ

ประมวลจรยิธรรมโดยเครงครัด 

     

4 การบรหิารงานของ อบต./เทศบาลฯ ปราศจาก

การทุจรติและผลประโยชนทบัซอน 

     

5 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยมุงประโยชนสุข

ของประชาชนเปนสําคญั 

     

6 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

     

 

 

 



 

 

176 

ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

หลักความโปรงใส      

1 อบต./เทศบาลฯ ไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมหรอืโครงการตาง ๆ ใหประชาชนทราบ

อยางทั่วถงึ 

     

2 อบต./เทศบาลฯ เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ 

     

3 อบต./เทศบาลฯ เปดโอกาสใหประชาชนเขารวม

ประชุมสภาฯ  

     

4 อบต./เทศบาลฯ ประกาศเผยแพรผลการประชุม

ใหประชาชนไดรับทราบอยูเสมอ 

     

5 อบต./เทศบาลฯ จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ

ขอมูลโครงการใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ 

     

หลักการมสีวนรวม  

1 อบต./เทศบาลฯ สนับสนุนใหประชาชนทุกภาค

สวนมสีวนรวมในการประชุมประชาคม 

     

2 อบต./เทศบาลฯ จัดประชุมประชาคมเพื่อรบัฟง

ปญหาและรับฟงความคดิเห็นของประชาชนเปน

ประจําทุกป 

     

3 อบต./เทศบาลฯ ไดสนับสนุนใหทุกภาคสวนใน

ชุมชนมสีวนรวมในทุกขัน้ตอน และใชขอมูลจาก

การมสีวนรวมนัน้เปนแนวทางและทําแผนงานใน

การพัฒนาหนวยงาน 

     

4 อบต./เทศบาลฯ เปดโอกาสใหประชาชนมสีวน

รวมในการตดิตามตรวจสอบการบรหิารงาน 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

หลักการมสีวนรวม (ตอ)  

5 อบต./เทศบาลฯ แตงตัง้ตัวแทนประชาคมใหมสีวน

รวมในการตรวจรับงานจาง 

     

6 อบต./เทศบาลฯ จัดทํารายงานประจําปเพื่อสรุป

และประเมนิผลการดําเนนิงานใหประชาชนทราบ

อยางสม่ําเสมอ 

     

หลักความรับผดิชอบ  

1 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ มอบหมายงานและ

อํานาจการตัดสินใจ ตามบทบาทหนาที่ของ

พนักงานอยางชัดเจน 

     

2 ผูบรหิารของ อบต./เทศบาลฯ รับผดิชอบตอ

ภาระหนาที่ของตนเองอยางจรงิจัง 

     

3 อบต./เทศบาลฯ สามารถประสานงานเพื่อการ

แกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนดวยความรวดเร็ว 

     

4 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ เคารพในความคดิเห็นที่

แตกตางของบุคลากร 

     

5 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ สามารถชี้แจงเจรจา

เพื่อลดความขัดแยงของผูเกี่ยวของไดอยางมี

ประสิทธผิล 

     

6 อบต./เทศบาลฯ กําหนดวสัิยทัศน เปาหมาย 

ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานทีช่ัดเจน 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

หลักความคุมคา  

1 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานไดผลคุมคากับ

งบประมาณและคาตอบแทนอยางเหมาะสม 

     

2 อบต./เทศบาลฯ ใชงบประมาณอยางประหยดัและ

เหมาะสม 

     

3 อบต./เทศบาลฯ ใชทรพัยสินของทางราชการ

คุมคาและเกดิประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

     

4 อบต./เทศบาลฯ จัดระบบการตรวจสอบควบคุม

การใชทรัพยากรทีช่ัดเจน 

     

5 อบต./เทศบาลฯ จัดตัง้งบประมาณประจาํปตาม

แผนพัฒนาฯอยางเหมาะสม 

     

6 อบต./เทศบาลฯ ใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมและทันสมัย 

     

7 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมใหบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมพัฒนาความรูเพื่อความมีประสิทธภิาพ

คุมคาในการบรหิารงานเพิ่มขึ้น 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

179 

 ตอนท่ี 4 คุณประสทิธผิลการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 คําชี้แจง ทานมีความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร วาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเขตอําเภอหวานใหญ มปีระสิทธผิลการบรหิารงานอยูในระดับมากนอยเพยีงใด 

โดยใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด ซึ่งกําหนด

ระดับประสิทธผิลการบรหิารงาน ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับมาก 

  ระดับ  3  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับปานกลาง 

  ระดับ  2  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับนอย 

  ระดับ  1  หมายถงึ  เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

 

ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง 

1 การสรางและพัฒนากระบวนการประชาธปิไตย

แกเยาวชนในสถานศกึษา 

     

2 การพัฒนากระบวนการประชาธปิไตยและ

กระบวนการทางสภาใหเขมแข็งเพื่อเปนหลักทาง

ประชาธปิไตยใหกับทองถิ่นและประชาชน 

     

3 การเสรมิสรางความสมานฉันท และเสรมิสราง

ความเขาใจแกประชาชน ในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปน

ประมุข 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

4 อบต./เทศบาลฯ รวมเปนกําลังหลักสําคัญของ

กระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดมพลัง

ขององคกรภาคทีุกภาคสวนรวมขับเคลื่อน

กจิกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดีแกสถาบัน

พระมหากษัตรยิ 

     

5 อบต./เทศบาลฯ รวมเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนสูการพฒันาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

     

การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

1 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมสรางการสรางศักยภาพ 

และขดีความสามารถของในการสรรคสราง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกจิการบรกิารใน

ระดับพื้นทีร่องรับยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ

และไทยแลนด 4.0 

     

2 อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวน

หนุนเสรมิองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคกร 

ดิจทิัลและองคกรแหงนวัตกรรม 

     

3 อบต./เทศบาลฯ มุงเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิาร

จัดการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และพฒันา

กลไกเพื่อการกระจายทรพัยากร และการบรกิาร

ตามภารกจิที่เขาถงึความตองการเรงดวนสําคัญ

ของพื้นที ่ 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

4 อบต./เทศบาลฯ มักระดมพลังจากองคกรภาคทีุก

ภาคสวน ในการรวมกันเพื่อการสรางความอุดม

สมบูรณ รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เพื่อการใชประโยชนทีย่ั่งยนื และ

สมดุล 

     

5 อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางศักยภาพการ

พึ่งตนเองทางการเงนิ-การคลัง ดวยการระดม

พลังทุกภาคสวนรวมพฒันาเศรษฐกจิของทองถิ่น

และสรางความเขมแข็งการเงนิฐานรากในทองถิ่น

ใหเขมแข็ง  

     

6 อบต./เทศบาล ไดเพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับ

การใหบรกิารสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

ใหประชาชนและภาคธุรกจิไดรับบรกิารที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของ

ประชาชนและทศิทางการพัฒนาประเทศ 20ป 

และโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 

     

การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ 

1 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพื่อ

สรางพลังการขับเคล่ือนคานยิมตานการทุจรติ

จากฐานของการพัฒนาทองถิ่น 

     

2 อบต./เทศบาลฯ มุงเนนยกระดับการจัดการธรร

มาภบิาลดวยการปองกันการทุจรติที่มี

มาตรฐานสากล หนุนเสรมิภาพลักษณขององคกร 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ (ตอ) 

3 อบต./เทศบาลฯ รวมขับเคล่ือนประเทศไทย 

ซื่อตรง โปรงใส สรางและพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภบิาลผาน

การมสีวนรวมจากองคกรภาคทีุกภาคสวน 

     

4 อบต./เทศบาลฯ สรางสรรคมาตรฐาน รูปแบบ 

แนวทางเพื่อความคลองตัว และการพึ่งตนเอง 

ในดานรายไดของทองถิ่น  

     

5 อบต./เทศบาลฯปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท 

ภารกจิ ใหมคีวามโปรงใส ทันสมัย คลองตัว 

มขีนาดที่เหมาะสมเกดิความคุมคา 

     

6 อบต./เทศบาลฯ เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิาร

จัดการภารกจิการถายโอนภารกจิจากภาครัฐ 

สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสิทธภิาพ

มากขึ้นในการจัดบรกิารประชาชน 

     

การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ 

1 อบต./เทศบาลฯ มุงเนนพัฒนาทนุมนุษยในระดับ

ทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลักในการเสรมิสรางความ

เขมแข็งของทองถิ่นในการพึ่งตนเอง รองรับการ

เปล่ียนแปลง และการแขงขัน 

     

2 อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางสวัสดิการสังคม 

เสรมิความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าใน

สังคมระดับพื้นที ่

     

3 อบต./เทศบาลฯ สรางกลไกมาตรการรองรับการ

ขับเคล่ือนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

- 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ (ตอ) 

4 อบต./เทศบาลฯ มุงพัฒนาการบรกิารสาธารณะ

ของทองถิ่นผานการรวมดําเนนิการของเอกชน

หรอืหนวยงานรัฐ ที่เกดิประโยชนสูงสุดตอการ

บรกิารประชาชน 

     

5 อบต./เทศบาลฯ มุงเพิ่มประสิทธภิาพและ

ยกระดับการบรกิารขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากลรองรับความตองการ

ของประชาชน ภาคธุรกจิ และทศิทางการพฒันา

ประเทศไทย 4.0 

     

6 อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวน

รวมหนุนเสรมิการพฒันาทองถิ่นใหประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพฒันา

ทองถิ่นที่ยั่งยนื ตามเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ Sustainable Development Goals  

     

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1 อบต./เทศบาลฯ เนนการสรางระบบคุณธรรมใน

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยหลัก

ธรรมาภบิาลในทุกกระบวนการของการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

     

2 อบต./เทศบาลฯ เนนการพัฒนาบุคลากร และผูนํา 

รองรับการพฒันากรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่นสูสากล และขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ

ที่แขงขันได 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

3 อบต./เทศบาลฯ ปฏริูประบบบรหิารจัดการ

กําลังคนใหมปีระสิทธภิาพ มคีวามสมดุลกับการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น และการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัตงิาน

อยางคุมคาสูงสุด 

     

4 อบต./เทศบาลฯ สรางระบบการเรยีนรูการจัดการ

ตนเองของบุคลากรทุกระดับตามค านยิมรวม และ

ความจําเปนในการขับเคล่ือนการพัฒนากรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น และความ

เปล่ียนแปลงจากภายนอกอยางเทาทัน 

     

5 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลที่มธีรรมาภบิาล และพรอม

เปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใสสูทองถิ่นยุค

ใหม 

     

6 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาความรู ความสามารถของ

ผูบรหิารทองถิ่น สมาชกิสภา และบุคลากรใหเปน

นักบรหิาร นักการเมอืง และผูปฏบิัตงิานที่ม ี

ธรรมาภบิาล และพรอมเปดรับการตรวจสอบ

อยางโปรงใส 

     

7 อบต./เทศบาลฯ เสรมิสรางองคกรแหงความสุข

ดวยวัฒนธรรมและวถิพีอเพยีง เสรมิสรางความ

เสมอภาคความเทาเทยีมกันในการสงเสรมิการ

พัฒนาบคุลากร 
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ประเด็นขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

(5) 

มาก

ที่สุด 

(4) 

 

มาก 

(3) 

ปาน

กลาง 

(2) 

 

นอย 

(1) 

นอย

ที่สุด 

การพัฒนาองคกร 

1 อบต./เทศบาลฯ มุงเสริมสรางขดีความสามารถใน

การนําองคกรของผูนํา เพื่อการขับเคล่ือนกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูองคกรสมรรถนะ

สูงที่มคีุณธรรม 

     

2 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการบรหิาร

ยุทธศาสตรทั่วทัง้องคกรแบบครบวงจร เพื่อหนุน

นําการพัฒนาตามความเปล่ียนแปลงในอนาคต

และรองรับการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

     

3 อบต./เทศบาลฯ เนนเสรมิสรางภาพลักษณองคกร

ใหม พัฒนาระบบการบรกิาร และผูที่มสีวนได

สวนเสียอยางมอือาชพี 

     

4 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการวัดผล  

การวเิคราะห การจัดการขอมูลและสารสนเทศ 

ภายในองคกรใหมมีาตรฐาน และทันสมัย 
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 ตอนท่ี 5 ความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

 คําชี้แจง ทานมคีวามคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิอยางไรบาง โปรดระบ ุ
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ภาคผนวก ง 

คาความเชื่อมั่นและคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

เร่ือง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสทิธผิลของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่น แปลผล 

1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารและผูนํา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่อําเภอ

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  .918 ใชได 

 1.1 การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ .813 ใชได 

 1.2 การสรางแรงบันดาลใจ .793 ใชได 

 1.3 การกระตุนทางปญญา .826 ใชได 

 1.4 การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล .774 ใชได 

2. ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพื้นที่อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร .884 ใชได 

 2.1 หลักนติธิรรม .729 ใชได 

 2.2 หลักคุณธรรม .845 ใชได 

 2.3 หลักความโปรงใส .832 ใชได 

 2.4 หลักการมสีวนรวม .829 ใชได 

 2.5 หลักความรับผดิชอบ .857 ใชได 

 2.6 หลักความคุมคา .838 ใชได 
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แบบสอบถาม คาความเชื่อมั่น แปลผล 

3. ประสิทธผิลการบรหิารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัด

มุกดาหาร .963 ใชได 

 3.1 การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง .751 ใชได 

 3.2 การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อน 

     การพัฒนาประเทศไทย 4.0 .767 ใชได 

 3.3 การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ .865 ใชได 

 3.4 การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะ 

     ของทองถิ่นที่มคีุณภาพ .675 ใชได 

 3.5 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล .817 ใชได 

 3.6 การพัฒนาองคกร .777  

ภาพรวมทัง้ฉบับ .855 ใชได 
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คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 

เร่ือง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภบิาลที่สงผลตอประสทิธผิลของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารและผูนําขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนท่ีอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ  

1 ผูบรหิารมกีารวางระเบยีบไวเปนแนวปฏบิัติของ

ผูใตบังคับบัญชา .487 

2 ผูบรหิารและผูนําฯ เปนผูมวีสัิยทัศนกวางไกลมแีนวทางในการ

ปฏบิัตงิานที่ดี .766 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ เปนผูมคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิัตติน

เปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน .640 

4 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถสรางศรัทธา และความเชื่อมั่นให

เปนที่ยอมรับตอประชาชนในพื้นที ่ .600 

5 เมื่อผูบรหิารและผูนําฯ ตัง้เปาหมายแลว สามารถทําไดเสมอ .526 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม

ทุกสถานการณ .618 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ มักหาแนวทางลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

ชวยใหเกดิความคลองตัวในการปฏบิัตงิาน .550 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ กลาตัดสินใจทําในส่ิงใหม ๆ ที่สรางสรรค .376 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มักจะมวีธิทีํางานใหสําเร็จไดอยางเหนอื

ความคาดหมายเสมอ .569 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถชี้แจงวธิกีารปฏบิตังิานใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจน .652 
- 
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แบบสอบถาม  

การสรางแรงบนัดาลใจ  

1 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกําหนดเปาหมายของการ

ปฏบิัตงิานไดอยางชัดเจน .443 

2 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุน 

ใหผูใตบังคับบัญชามคีวามกระตอืรอืรนในการปฏบิัตงิาน .421 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี .363 

4 ส่ือสารกับผูใตบังคับบญัชาดวยความเปนกันเองเสมอ .395 

5 ผูบรหิารและผูนําฯ ยดึมั่นในวสัิยทัศน พนัธกจิของหนวยงาน .396 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ เชื่อมั่นในความสามารถของ

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏบิัตงิานเสมอ .454 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ เสียสละเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน .382 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ ทําใหผูใตบังคับบัญชาคํานงึถงึผลประโยชน

ของสวนรวมมากกวาสวนตน .452 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ ผูใตบังคับบัญชา รูสึกวาตองทุมเทการ

ทํางานใหมากขึ้นกวาเดิม .408 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถกระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวา

ทุกปญหาที่เกดิขึ้นมทีางแกไขได และมกํีาลังใจในการทํางาน .419 

การกระตุนเชงิปญญา  

1 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชาเชื่อมั่นวาตน

สามารถใชสตปิญญาแกไขปญหาได .660 

2 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชารูจักวเิคราะห

ปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน .391 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนวธิกีารทํางานหรอืวธิแีกไขปญหา 

ที่เกดิขึ้นดวยวธิกีารใหม ๆ .364 
- 
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แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การกระตุนเชงิปญญา (ตอ)  

4 ผูบรหิารและผูนําฯ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา 

และประชาชนในพื้นทึ่รูจักคนหาขอมูลขาวสาร จากแหลงตาง ๆ .750 

5 ผูบรหิารและผูนําฯ มักจะสอนงานที่ตนเองรูทกุอยางใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา .818 

6 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิใหผูใตบังคับบัญชาไปอบรมสัมมนา

เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนอยูเสมอ .793 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถทําใหผูใตบังคับบญัชาตระหนักถงึ

ปญหา ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นไดในหนวยงาน .712 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ สงเสรมิและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาได

แสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ ไดอยางเต็มที ่ .450 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชาเห็นแนวทาง

ใหม ๆ ในการแกไขปญหาการทํางานได .643 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ มักกระตุนใหผูใตบังคับบญัชามสีวนรวมการ

วางแผนกอนการปฏบิตังิานทุกครัง้ .768 

การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล  

1 ผูบรหิารและผูนําฯ มคีวามความเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ และ

เปนกันเองกับทุกคน .507 

2 ผูบรหิารและผูนําฯ ใหการชวยเหลอืใหคําปรกึษา แนะนาํเมื่อ

ผูใตบังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่มปีญหา .753 

3 ผูบรหิารและผูนําฯ แสดงความหวงใยตอสภาพความเปนอยูของ

ประชาชนในพื้นที่อยูเสมอ .393 

4 ผูบรหิารและผูนําฯ ทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตัวเองมี

ความสําคัญตอองคการ .382 

5 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถทําใหผูใตบังคับ บัญชาและ

ประชาชนในพื้นที่มคีวามรักใครสามัคคกีลมเกลียวกัน .373 
- 
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แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล (ตอ)  

6 ผูบรหิารและผูนําฯ จะไมตําหนผิูใตบังคับบัญชาใหเกิดความ

เสียหายตอหนาบุคคลอื่น .516 

7 ผูบรหิารและผูนําฯ สามารถจัดระบบสวัสดิการที่ดี สรางขวัญ

กําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา .725 

8 ผูบรหิารและผูนําฯ มอบหมายงานตรงกับความรู ความสามารถ

ของผูใตบังคับบัญชา .750 

9 ผูบรหิารและผูนําฯ มอบหมายงานตรงกับตาํแหนง และความ

รับผดิชอบในหนวยงานของผูใตบังคับบัญชา .662 

10 ผูบรหิารและผูนําฯ ใหความสนใจแกผูใตบังคบั บัญชาอยางเทา

เทยีมกันโดยปราศจากอคติ .614 

 
 ตอนท่ี 3 ธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่อําเภอ 

หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

หลักนติธิรรม  

1 อบต./เทศบาลฯ มกีารออกกฎระเบยีบขอบังคับเทศบัญญัตทิี่ทัน

ตอสถานการณเปนที่ยอมรับของประชาชน .398 

2 อบต./เทศบาลฯ คํานงึถงึสิทธแิละเสรภีาพของประชาชนในการ

บรหิารงาน .456 

3 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานตามอํานาจหนาที ่อยางเสมอภาค

เปนธรรม ไมเลือกปฏบิัติ .431 

4 อบต./เทศบาลฯ มกีารปรับปรุงภารกจิของสวนราชการใหทันตอ

สถานการณ .413 

5 อบต./เทศบาลฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลการ

บรหิารงานใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย .411 
- 
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แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

หลักนติธิรรม (ตอ)  

6 อบต./เทศบาลฯ ไดปรับลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพื่อใหการ

บรกิารแกประชาชนมคีวามสะดวกและรวดเร็วภายใตขอบเขต

ของกฎหมาย .376 

7 อบต./เทศบาลฯ ไดมกีารดําเนนิงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนของ

ศูนยรบัเรื่องราวรองทกุขของประชาชนดวยความเปนธรรมและ

เสมอภาค .402 

หลักคุณธรรม  

1 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยยดึหลักความถูกตองและเทีย่ง

ธรรม .390 

2 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานดวยความซื่อสัตยสุจรติยดึมั่นใน

หลักคุณธรรมอันดีงาม .458 

3 การบรหิารงานเปนไปตามระเบยีบวนิยัและประมวลจรยิธรรม

โดยเครงครัด .512 

4 การบรหิารงานของ อบต./เทศบาลฯ ปราศจากการทุจรติและ

ผลประโยชนทบัซอน .534 

5 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยมุงประโยชนสุขของประชาชน

เปนสําคัญ .557 

6 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานโดยคํานงึถงึผลประโยชนของสวน

รวมเปนหลัก .592 

 
 
 
 
 
 
 



 195 

แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

หลักความโปรงใส  

1 อบต./เทศบาลฯ ไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมหรอื

โครงการตาง ๆ ใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ .566 

2 อบต./เทศบาลฯ เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จางใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ .489 

3 อบต./เทศบาลฯ เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุมสภาฯ  .485 

4 อบต./เทศบาลฯ ประกาศเผยแพรผลการประชุมใหประชาชน

ไดรับทราบอยูเสมอ .459 

5 อบต./เทศบาลฯ จัดทําแผนปายประชาสัมพนัธขอมูลโครงการ

ใหประชาชนทราบอยางทั่วถงึ .436 

หลักการมสีวนรวม  

1 อบต./เทศบาลฯ สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมสีวนรวมใน

การประชุมประชาคม .553 

2 อบต./เทศบาลฯ จัดประชุมประชาคมเพื่อรบัฟงปญหาและรับ

ฟงความคดิเห็นของประชาชนเปนประจาํทุกป .455 

3 อบต./เทศบาลฯ ไดสนับสนุนใหทุกภาคสวนในชุมชนมสีวนรวม

ในทุกขัน้ตอน และใชขอมูลจากการมสีวนรวมนัน้เปนแนวทาง

และทําแผนงานในการพัฒนาหนวยงาน .443 

4 อบต./เทศบาลฯ เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการ

ตดิตามตรวจสอบการบรหิารงาน .455 

5 อบต./เทศบาลฯ แตงตัง้ตัวแทนประชาคมใหมสีวนรวมในการ

ตรวจรบังานจาง .369 

6 อบต./เทศบาลฯ จัดทํารายงานประจําปเพื่อสรุปและประเมนิผล

การดําเนนิงานใหประชาชนทราบอยางสม่ําเสมอ .403 
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หลักความรับผดิชอบ  

1 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ มอบหมายงานและอํานาจการ

ตัดสินใจ ตามบทบาทหนาที่ของพนักงานอยางชัดเจน .469 

2 ผูบรหิารของ อบต./เทศบาลฯ รับผดิชอบตอภาระหนาที่ของ

ตนเองอยางจรงิจัง .467 

3 อบต./เทศบาลฯ สามารถประสานงานเพื่อการแกไขปญหาและ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดวยความรวดเร็ว .416 

4 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ เคารพในความคดิเห็นที่แตกตางของ

บุคลากร .447 

5 ผูบรหิาร อบต./เทศบาลฯ สามารถชี้แจงเจรจาเพื่อลดความ

ขัดแยงของผูเกี่ยวของไดอยางมปีระสิทธผิล .404 

6 อบต./เทศบาลฯ กําหนดวสัิยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร 

นโยบาย และแผนงานที่ชัดเจน .446 

หลักความคุมคา  

1 อบต./เทศบาลฯ บรหิารงานไดผลคุมคากับงบประมาณและ

คาตอบแทนอยางเหมาะสม .405 

2 อบต./เทศบาลฯ ใชงบประมาณอยางประหยดัและเหมาะสม .506 

3 อบต./เทศบาลฯ ใชทรพัยสินของทางราชการคุมคาและเกดิ

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม .508 

4 อบต./เทศบาลฯ จัดระบบการตรวจสอบควบคุมการใช

ทรัพยากรที่ชัดเจน .531 

5 อบต./เทศบาลฯ จัดตัง้งบประมาณประจาํปตามแผนพฒันาฯ

อยางเหมาะสม .642 

6 อบต./เทศบาลฯ ใชวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและทันสมัย .589 

7 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมพัฒนา

ความรูเพื่อความมปีระสิทธภิาพคุมคาในการบรหิารงานเพิ่มขึ้น .645 
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 ตอนท่ี 4 คุณประสทิธผิลการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง 

1 การสรางและพัฒนากระบวนการประชาธปิไตยแกเยาวชนใน

สถานศกึษา .397 

2 การพัฒนากระบวนการประชาธปิไตยและกระบวนการทางสภา

ใหเขมแข็งเพื่อเปนหลักทางประชาธปิไตยใหกับทองถิ่นและ

ประชาชน .392 

3 การเสรมิสรางความสมานฉันท และเสรมิสรางความเขาใจแก

ประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข .654 

4 อบต./เทศบาลฯ รวมเปนกําลังหลักสําคัญของ

กระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดมพลังขององคกร

ภาคทีุกภาคสวนรวมขับเคล่ือนกจิกรรมเพื่อการแสดงความ

จงรักภักดีแกสถาบันพระมหากษัตรยิ .701 

5 อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการ

พัฒนาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง .579 
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แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การสงเสรมิและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

1 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมสรางการสรางศักยภาพ และขดี

ความสามารถของในการสรรคสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ภารกจิการบรกิารในระดับพื้นที่รองรบัยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศและไทยแลนด 4.0 .523 

2 อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวนหนุนเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคกร 

ดิจทิัลและองคกรแหงนวัตกรรม .456 

3 อบต./เทศบาลฯ มุงเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และพัฒนากลไกเพื่อการ

กระจายทรัพยากร และการบรกิารตามภารกจิที่เขาถงึความ

ตองการเรงดวนสําคัญของพื้นที ่ .631 

4 อบต./เทศบาลฯ มักระดมพลังจากองคกรภาคทีุกภาคสวน ใน

การรวมกันเพื่อการสรางความอุดมสมบูรณ รักษาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เพื่อการใชประโยชนที่

ยั่งยนื และสมดุล .688 

5 อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางศักยภาพการพึง่ตนเองทางการ

เงนิ-การคลัง ดวยการระดมพลังทุกภาคสวนรวมพัฒนา

เศรษฐกจิของทองถิ่นและสรางความเขมแข็งการเงนิฐานรากใน

ทองถิ่นใหเขมแข็ง  .662 

6 อบต./เทศบาล ไดเพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับการใหบรกิาร

สาธารณะใหไดมาตรฐานสากลใหประชาชนและภาคธุรกจิไดรับ

บรกิารที่มคีุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของ

ประชาชนและทศิทางการพัฒนาประเทศ 20ป และโมเดล

พัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 .498 
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แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ 

1 อบต./เทศบาลฯ สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

และประพฤตมิชิอบ เพื่อสรางพลังการขับเคล่ือนคานยิมตาน

การทุจริตจากฐานของการพัฒนาทองถิ่น .655 

2 อบต./เทศบาลฯ มุงเนนยกระดับการจัดการธรรมาภบิาลดวย

การปองกันการทุจรติทีม่มีาตรฐานสากล หนุนเสรมิภาพลักษณ

ขององคกร .682 

3 อบต./เทศบาลฯ รวมขับเคล่ือนประเทศไทย ซือ่ตรง โปรงใส 

สรางและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐและมาตรฐาน

ธรรมาภบิาลผานการมสีวนรวมจากองคกรภาคทีุกภาคสวน .676 

4 อบต./เทศบาลฯ สรางสรรคมาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพื่อ

ความคลองตัว และการพึ่งตนเองในดานรายไดของทองถิ่น  .587 

5 อบต./เทศบาลฯปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกจิ ใหมี

ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมขีนาดที่เหมาะสมเกดิความ

คุมคา .513 

6 อบต./เทศบาลฯ เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภารกจิ

การถายโอนภารกจิจากภาครัฐสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

มปีระสิทธภิาพมากขึ้นในการจัดบรกิารประชาชน .810 

การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ 

1 อบต./เทศบาลฯ มุงเนนพัฒนาทนุมนุษยในระดับทองถิ่น เพื่อ

เปนกําลังหลักในการเสรมิสรางความเขมแข็งของทองถิ่นในการ

พึ่งตนเอง รองรับการเปล่ียนแปลง และการแขงขัน .730 

2 อบต./เทศบาลฯ รวมเสรมิสรางสวัสดิการสังคม เสรมิความเปน

ธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมระดับพื้นที ่ .712 

3 อบต./เทศบาลฯ สรางกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น .744 
- 
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แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การสงเสรมิและพัฒนาบรกิารสาธารณะของทองถิ่นที่มคีุณภาพ (ตอ) 

4 อบต./เทศบาลฯ มุงพัฒนาการบรกิารสาธารณะของทองถิ่น

ผานการรวมดําเนนิการของเอกชนหรอืหนวยงานรัฐ ที่เกดิ

ประโยชนสูงสุดตอการบรกิารประชาชน .565 

5 อบต./เทศบาลฯ มุงเพิ่มประสิทธภิาพและยกระดับการบรกิาร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากลรองรับ

ความตองการของประชาชน ภาคธุรกจิ และทศิทางการพฒันา

ประเทศไทย 4.0 .742 

6 อบต./เทศบาลฯ รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวนรวมหนนุเสรมิ

การพัฒนาทองถิ่นใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามแนว

ทางการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยนื ตามเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ Sustainable Development Goals  .718 

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1 อบต./เทศบาลฯ เนนการสรางระบบคุณธรรมในการบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยหลักธรรมาภบิาลในทุก

กระบวนการของการบรหิารทรพัยากรบุคคล .698 

2 อบต./เทศบาลฯ เนนการพัฒนาบุคลากร และผูนํา รองรับการ

พัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นสูสากล และขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศที่แขงขันได .745 

3 อบต./เทศบาลฯ ปฏริูประบบบรหิารจัดการกําลังคนใหมี

ประสิทธภิาพ มคีวามสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรกรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น และการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ปฏบิัตงิานอยางคุมคาสูงสุด .831 
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แบบสอบถาม คาอํานาจจําแนก 

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

4 อบต./เทศบาลฯ สรางระบบการเรยีนรูการจัดการตนเองของ

บุคลากรทุกระดับตามค านยิมรวม และความจําเปนในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และ

ความเปล่ียนแปลงจากภายนอกอยางเทาทัน .740 

5 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลที่มี

ธรรมาภบิาล และพรอมเปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใสสู

ทองถิ่นยุคใหม .746 

6 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาความรู ความสามารถของผูบรหิาร

ทองถิ่น สมาชกิสภา และบุคลากรใหเปนนักบรหิาร 

นักการเมอืง และผูปฏบิัตงิานที่มธีรรมาภบิาล และพรอม

เปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใส .696 

7 อบต./เทศบาลฯ เสรมิสรางองคกรแหงความสุขดวยวัฒนธรรม

และวถิพีอเพยีง เสรมิสรางความเสมอภาคความเทาเทยีมกันใน

การสงเสรมิการพัฒนาบุคลากร .619 

การพัฒนาองคกร 

1 อบต./เทศบาลฯ มุงเสริมสรางขดีความสามารถในการนํา

องคกรของผูนํา เพื่อการขับเคล่ือนกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นสูองคกรสมรรถนะสูงที่มคีุณธรรม .616 

2 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการบรหิารยุทธศาสตรทั่วทัง้

องคกรแบบครบวงจร เพื่อหนุนนําการพัฒนาตามความเปล่ียนแปลงใน

อนาคตและรองรบัการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ .720 

3 อบต./เทศบาลฯ เนนเสรมิสรางภาพลักษณองคกรใหม พัฒนา

ระบบการบรกิาร และผูที่มสีวนไดสวนเสียอยางมอือาชพี .534 

4 อบต./เทศบาลฯ พัฒนาระบบการวัดผลการวเิคราะห การ

จัดการขอมูลและสารสนเทศ ภายในองคกรใหมมีาตรฐาน และทันสมัย .596 
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ประวัตยิอของผูวจิยั 

ชื่อ-สกุล   ทวชิ   ผวิผอง  

วัน เดือน ปเกดิ   18 สิงหาคม 2519 

สถานที่อยูปจจุบัน 44/13 ตําบลศรบีุญเรอืง อําเภอเมอืงมุกดาหาร  

  จังหวัดมุกดาหาร 49000 

  โทรศัพท 065-121-4026 

ตําแหนงปจจบุัน นักวชิาการศกึษา ชํานาญการ 

สถานที่ทํางาน องคการบรหิารสวนตําบลบางทรายนอย  55  หมูที่ 11   

  ตําบลบางทรายนอย  อําเภอหวานใหญ   

  จังหวัดมุกดาหาร  

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ 2538 ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรยีนโนนสะอาดพทิยาสรรค  

     ตําบลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  

 พ.ศ. 2543 ปรญิญาคุรศาสตรบัณฑติ  วทิยาศาสตรทัว่ไป 

  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2565 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารัฐประศาสน 

  ศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร 

ประวตักิารทํางาน  

 พ.ศ. 2543-2552 พนักงานไปรษณยีจํากัด 

 พ.ศ. 2552  ถงึปจจุบนั พนักงานสวนตําบล 

 


