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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์คอื (1) เพือ่ ศึกษาธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดบุรรี มั ย์ (2)
เพื่อศึกษาภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ ําของผูบ้ ริหารกับธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริหารฝา่ ยการเมือง พนักงานส่วนตําบลสายงานบริหาร และพนักงานส่วนตําบล
สายงานปฏิบตั ขิ ององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ จํานวน 3,100 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 355 คน
ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า (1) องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (2) ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ อยู่ในระดับปานกลางทุกแบบ ไม่ว่า
ภาวะผูน้ ําแบบบงการ แบบให้การสนับสนุ น แบบให้มสี ว่ นร่วม และแบบมุ่งความสําเร็จ (3) ภาวะผูน้ ํ าของผูบ้ ริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กบั ธรรมาภิบาลในระดับตํ่า
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ ํา ผูบ้ ริหาร ธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดบุรรี มั ย์
ABSTRACT
The purposes of this research were: (1) to study of good governance principles of sub-district
administration organization in Buriram Province, (2) to study of executives leadership of sub-district
administration organization in Buriram Province, and (3) to analyze the relationship between executives
leadership and good governance of sub-district administration organization in Buriram Province
The number of population included executives, members of sub-district administration
organization officials in Buriram Province was 3,100 persons. The sample was 355 persons by the
application of Taro Yamane’s calculation. Instrument used was questionnaire. Statistical tools employed
were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation analysis.
The study revealed that (1) good governance principles of sub-district
administration
organization in Buriram Province was at high level (2) executives leadership of of sub-district
administration organization in Buriram Province was at medium level in every style that directive
leadership style, supportive leadership style, participative leadership style, achievement-oriented
leadership style (3) executives leadership of sub-district administration organization in Buriram Province
correlated with good governance principles at low level.
Keywords: Leadership, Executives, Good Governance, Sub-district Administration Organization,
Buriram Province
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บทนํา
ปญั หาวิก ฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ.
2540 ทําให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญในการปฏิรปู ระบบ
ราชการ ด้วยการบริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นการมี
ั หา
ส่ว นร่ว มของประชาชน ในการพัฒ นาและแก้ไ ขป ญ
รวมทัง้ นํ า หลัก ธรรมาภิบ าลมาใช้ โดยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 ได้กํา หนดไว้ใ น
หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดเี ป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ริ าชการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กํ า หนดไว้ ใ นบทที่ 6
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศเพื่อ สร้า งภู ม ิคุ้ ม กัน และพัฒ นาประเทศให้ เ กิด
ดุ ล ย ภ า พ ทั ้ ง ใ น มิ ติ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความมันคง
่ ซึ่ง จะ
นํ า ไปสู่ส ัน ติสุ ข และความยัง่ ยืน นอกจากนั น้ พระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 ตราไว้ในหมวด 1 มาตรา 6 คือ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ได้แก่ การบริหารราชการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อ ไปนี้ (1) เกิดประโยชน์ สุขของ
ประชาชน (2) เกิด ผลสัม ฤทธิต์ ่ อ ภารกิจ ของรัฐ (3) มี
ประสิท ธิภ าพและเกิด ความคุ้ม ค่ า ในเชิง ภารกิจ ของรัฐ
(4) ไม่มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจําเป็ น (5) มีการ
ปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส่ ว นราชการให้ ท ั น ต่ อ
สถานการณ์ (6) ประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวก
และได้ ร ั บ การตอบสนองความต้ อ งการ (7) มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการอย่างสมํ่าเสมอ จะเห็นได้ว่า
หลักธรรมาภิบาลถูกกําหนดให้เป็ นนโยบายและแนวทางใน
การพัฒ นาประเทศและปฏิรูป ระบบราชการ โดยเฉพาะ
นํ า ไปใช้ ก ับ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มอี ยู่จํานวนมากและกระจายอยู่ทวั ่
ประเทศปฏิเ สธไม่ไ ด้ว่า ผู้นํ า ซึ่งมีบทบาทชี้นํ าองค์ก ร ใน
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล ซึ่ง ต้อ งบริห ารราชการ เพื่อ
สนองตอบความต้องการของประชาชน และนําพาองค์กร
ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผ ล จํา เป็ น อย่า งยิ่งที่จ ะต้อ มีภ าวะผู้นํา ในทุก ๆ
สถานการณ์ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง แห่งยุคสมัยการ

แข่งขัน ด้านทุนมนุ ษย์ (Human Capital) เพื่อเป็ นกําลัง
สํา คัญ ในการขับ เคลื่อ นองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้ม ี
ความพร้อ มในการรองรับการกระจายอํา นาจ สู่ท้องถิ่น
อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบลยุคปจั จุบนั
ยัง ต้ อ งมุ่ ง สร้า งธรรมาภิบ าลให้เ กิด ขึ้น ในองค์ ก ร เพื่อ
นํ า ไปสู่ป ระโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยมีผู้ บ ริห าร ใน
องค์การบริหารส่วนตําบล มีส่วนสําคัญอย่างยิง่ เพราะมี
หน้ า ที่โ ดยตรงในการบริห ารโครงการพัฒ นาต่ า งๆ ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ต้ อ งทํ า งานท่ า มกลาง
ผลประโยชน์ และความเสี่ยง รวมทัง้ ต้องมีบทบาทหลักใน
การกําหนดเม็ดเงินในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ทางราชการและประชาชน รวมไปถึงช่วยลดปญั หาการ
ทุ จ ริ ต ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ซึ่ ง งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้
มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารกับ
ธรรมาภิบ าลขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด
บุรรี มั ย์ เพื่อทราบถึงภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร ธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล และความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน เพื่อนํ าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร และ
ประชาชน

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์
2.เพื่อศึกษาภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํ าของ
ผู้บริหาร กับธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดบุรรี มั ย์

สมมติ ฐานการวิ จยั
ภาวะผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห ารมี ผ ลต่ อ การนํ า หลั ก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
บุรรี มั ย์
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ขอบเขตการวิ จยั
1.ขอบเขตด้านพืน้ ทีแ่ ละประชากร
ประชากร คือ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ 155 แห่ง
รวม 3,100 คน
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา
ด้านภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย 1. ผูน้ ํา
แบบ บงการ 2. ผูน้ ํ าแบบให้การสนับสนุ น 3.ผูน้ ําแบบให้ม ี
ส่วนร่วม 4.ผูน้ ําแบบมุง่ ความสําเร็จ
ด้า นธรรมาภิบาล ผู้วิจ ยั ศึก ษาตามแนวคิด ของ
สถาบัน พระปกเกล้า ซึ่ง นํ า แนวคิด การบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดมี าบูรณาการกับแนวคิดการบริหารจัดการรัฐ
กิจแนวใหม่ (สถาบันพระปกเกล้า 2551:153) ประกอบด้วย
1. หลักนิตธิ รรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4.
หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ 6.หลักความ
คุ้ ม ค่ า 7.หลั ก การบริ ห ารจั ด การ 8.หลั ก การพัฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ 9.หลักองค์ก รแห่งการเรียนรู้ 10.หลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมทีด่ ี ตามหลักพืน้ ฐาน 10 ประการ ได้แก่
1.1 หลักนิตธิ รรม คือ กฎหมายที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
1.2 หลักคุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจ มุ่ง
สร้างความดี มีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริต เห็นอกเห็นใจและ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
1 . 3 ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส คื อ เ ปิ ด เ ผ ย
ตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
1.4 หลัก การมีส่ว นร่วม คือ ประชาชนร่ว มคิด
ร่ ว มตัด สิ น ใจ มี เ วที ส าธารณะ มี ก ารประชาพิ จ ารณ์
รวมถึงมีการลงประชามติ
1.5 หลักความรับผิดชอบ คือ สํานึกรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ กระตือรือร้นในการแก้ไขปญั หา
1.6 หลัก ความคุ้ม ค่ า คือ ใช้ท รัพ ยากรให้เ กิด
ประโยชน์สงู สุด สร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพ

1.7 หลักการบริหารจัดการ คือ กระบวนการคิด
ตัด สิน ใจ และนํ า ไปปฏิ บ ัติ อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
1.8 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คือ การเพิม่
ศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
1.9 หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่คน
ในองค์กรมุ่งมันใฝ
่ ่เรียนรูร้ ่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
1.10 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คือ การใช้เทคโนโลยีสร้า งเครือ ข่า ยสารสนเทศและการ
สือ่ สาร และใช้เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิน่
2. ภาวะผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห าร คื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ม ี
พฤติกรรมรูปแบบภาวะผูน้ ํ าตามแนวคิดของ เฮ้าส์และมิท
เชลล์ (House and Mitchell) ซึ่งพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ ประกอบด้วย
2.1 ผูน้ ําแบบบงการ คือ ผูน้ ําทีช่ อบใช้อํานาจและ
บงการผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ทาํ ตามการสังการของตนเอง
่
2.2 ผู้นําแบบให้การสนับสนุ น คือ ผู้นําที่เข้าใจ
และเป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สร้างบรรยากาศทีด่ ใี น
การทํางาน
2.3 ผูน้ ําแบบให้มสี ่วนร่วม คือ ผูน้ ํ าที่เปิ ดโอกาส
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
2.4 ผู้นํ า แบบมุ่ ง ความสํ า เร็จ คือ ผู้นํ า ที่จู ง ใจ
ผู้ใ ต้บงั คับบัญชาทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมาย
พัฒนาผลการปฏิบตั งิ านและเชื่อมันในความสามารถของ
่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. องค์การบริหารส่วนตําบล คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีอํานาจหน้าที่
ในการพัฒนาและแก้ไขปญั หา ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น
โดยมีโครงสร้า ง 3 ฝ่า ย คือ ฝ่ายบริห าร ฝ่ายสภา ฝ่า ย
ข้าราชการประจํา (พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง)
4. ผูบ้ ริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่ว นตํา บล และหัว หน้ า ส่ว นราชการต่ า งๆ ขององค์ก าร
บริหารส่วนตําบล ในจังหวัดบุรรี มั ย์
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110 บทความวิจยั

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
1.ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ศกึ ษา คือ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ส่วนตําบล ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์
155 แห่ง จํานวน 3,100 คน
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นงานวิจ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ จํานวน 355 คน การสุ่มตัวอย่าง
ดํ า เนิ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชัน้ ภู ม ิ อ ย่ า งเป็ นสัด ส่ ว น
(Proportional Stratified Sampling) แบ่งเป็ น 3 ชัน้ ภูม ิ
ดัง นี้ 1. องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลขนาดใหญ่ จํ า นวน
50x11.5% = 5 คน 2.องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลขนาด
กลาง จํ า นวน 2,922 x 11.5% = 336 คน 3.องค์ ก าร
บริห ารส่วนตําบลขนาดเล็ก จํานวน 128 x
11.5%
= 14 คน
2.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดย
แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่ ง และขนาดองค์การบริหารส่วนตําบล ตอนที่ 2
เป็ นคําถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในจังหวัดบุรรี มั ย์ ประกอบด้วยคําถามจํานวน 49
ข้อ โดยวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ
ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ตอนที่ 3 เป็ น
คําถามเกี่ยวกับภาวะผู้นํา ของผู้บริหารงาน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ ประกอบด้วยคําถาม
จํ า นวน 21 ข้อ โดยวัด มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Likert
Scale) 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของภาวะผูน้ ํ าใน
4 แบบ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ
เก็บข้อมูล จากผู้บริหารและพนักงานส่วนตํา บล จํานวน
355 คน จากองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์
4.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้การแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation
Coefficient)

สรุปการวิ จยั
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1.กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
55.8) มีอายุ 22 - 30 ปี (ร้อยละ 40.3) รองลงมาได้แก่
อายุ 31- 40 ปี (ร้อยละ 31.0) วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 55.2) ตําแหน่ งพนักงานส่วนตําบล สายงาน
ปฏิบ ัติ (ร้อ ยละ 70.1) สัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บล
ขนาดกลาง (ร้อยละ 94.7)
2 การนํ า หลัก ธรรมาภิบ าลมาใช้ข ององค์ ก าร
บริห ารส่ว นตํา บลโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก (=3.65) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า หลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก
อันดับที่ 1 (=3.98) และหลักนิตธิ รรมอยูใ่ นระดับมากอันดับ
ที่ 2 (=3.81) หลักการมีสว่ นร่วม (=3.78) หลักการบริหาร
จัด การ (=3.73) หลัก ความคุ้ม ค่ า (=3.69) หลัก ความ
โปร่งใส (=3.67) หลักความรับผิดชอบ (=3.65) หลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์(=3.62) อยูใ่ นระดับมากตามลําดับ
ส่ว นหลัก เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (=3.32)
และหลัก องค์ ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ (=3.30) พบว่ า มีก าร
นํ า มาใช้ในระดับปานกลาง จํา แนกเป็ นรายด้านสรุป ได้
ดังนี้
2.1 หลักนิตธิ รรม องค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนําหลักนิตธิ รรมมาใช้โดยรวมในระดับ
มาก (=3.81) เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่ า มีเ พีย งข้ อ
ประชาสัมพันธ์ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชน
ทราบ (=3.49) อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 หลักคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลใน
จัง หวัด บุ รีร ัม ย์ มีก ารนํ า หลัก คุ ณ ธรรมมาใช้โ ดยรวมใน
ระดับมาก (=3.81 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อถูก
นํามาใช้ในระดับมาก โดยข้อมุง่ ส่งเสริมคนดีมคี วามซื่อสัตย์
สุ จ ริต (=4.13) อยู่ ใ นระดับ มากอัน ดับ ที่ 1 และข้อ มี
กิจกรรมการทําบุญและบริจาคเป็ นประจํา (=3.90) อยู่ใน
ระดับมากอันดับสุดท้าย
2.3 หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนําหลักความโปร่งใสมาใช้โดยรวม
ในระดับ มาก (=3.67) เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่า มีข้อ
สํ า นั ก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิน เข้า ตรวจการเงิน การคลัง
(=3.46) และข้อ แสดงข้อ มูล การเงิน -การคลัง อย่า งเป็ น
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ป จั จุ บ ัน ต่ อ สาธารณะ (=3.44) อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
ตามลําดับ
2.4 หลัก การมีส่ว นร่ ว ม องค์ ก ารบริห ารส่ ว น
ตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนํ าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้
โดยรวมในระดับมาก (=3.78) โดยพิจารณารายข้อพบว่า
ข้ อ เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนา (= 3.95) ข้อจัดประชุมประชาคมเป็ นประจํา
(=3.93) ข้อแต่งตัง้ ประชาคมร่วมเป็ นกรรมการจัดซื้อจัด
จ้า ง (=3.88) และข้อมุ่ง เน้ น การทํา งานเป็ น ทีม (=3.68)
อยู่ใ นระดับ มากตามลํา ดับ ส่ว นข้อ ให้ป ระชาชนเข้า ร่ว ม
สังเกตการณ์การประชุมสภา (=3.47) อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.5 หลัก ความรับผิด ชอบ องค์ก ารบริห ารส่ว น
ตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนําหลักความรับผิดชอบมาใช้
โดยรวมในระดับมาก (=3.65) โดยพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อใส่ใจต่อปญั หาความเดือดร้อนของประชาชน (=3.86)
ข้อจัดบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
(=3.83) และข้อมีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจําหมู่บ้าน
ั หา
(=3.64) อยู่ในระดับมากตามลํา ดับ ส่วนข้อแก้ไ ขป ญ
อย่างทัน เหตุ ก ารณ์ (=3.49) และสามารถบริห ารจัด การ
ความขัดแย้งได้ (=3.42) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ
2.6 หลักความคุม้ ค่า องค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนํ าหลักความคุ้มค่ามาใช้โดยรวม
ในระดั บ มาก (=3.69) โดยพิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า
ข้อ รณรงค์ใ ห้ใ ช้ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละพลัง งานอย่ า ง
ประหยัด (=3.94) ข้อ ใช้ท รัพ ยากร/งบประมาณอย่า ง
คุม้ ค่า (=3.77) และข้อจัดลําดับความเร่งด่วนของโครงการ
(=3.61) อยู่ ใ นระดั บ มากตามลํ า ดับ ส่ ว นข้ อ แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบการใช้จ่า ยงบประมาณ
(=3.45) อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.7 หลักการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วน
ตํา บลในจังหวัด บุรีร มั ย์ มีก ารนํ า หลัก การบริห ารจัด การ
มาใช้โดยรวมในระดับมาก (=3.73) โดยพิจารณาพบว่า
ทุกข้อถูกนํ ามาใช้ในระดับมาก โดยข้อปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ขัน้ ตอนอย่างถูกต้องเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ (=3.87) เป็ น
อันดับที่ 1 รองลงมาคือข้อมีการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ บริการประชาชน (=3.84)
2.8 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนําหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์มาใช้โดยรวมในระดับมาก (=3.62) โดย
พิจ ารณารายข้อ พบว่ า ข้อ ส่ ง เสริม ด้ า นการศึก ษาและ

ฝึกอบรม(=3.80) อยู่ในระดับมากอันดับที่ 1 รองลงมาคือ
ข้อ ให้ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาด้า นทุ น มนุ ษ ย์ (=3.69)
ส่ ว นข้อ การใช้ร ะบบคุ ณ ธรรมในการบริห ารทรัพ ยากร
มนุษย์ (=3.49) มีการใช้แค่ระดับปานกลาง
2.9 หลัก องค์ ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนํ าหลักองค์การ
แห่งการเรียนรู้มาใช้โดยรวมในระดับปานกลาง (=3.30)
โดยทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อมีการประชุมและ
สัม มนาเป็ น ประจํา (=3.50) ข้อมีก ารบูร ณาการความรู้
ในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน (=3.46) ข้อทุกคนกล้า
แสดงความคิดเห็นในการทํางาน (=3.26) ข้อมีการสอน
งานโดยผูร้ แู้ ละมีประสบการณ์ (=3.22) และข้อส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (=3.06) ตามลําดับ
2.10 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ มีก ารนํ า
หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้โดยรวมใน
ระดับปานกลาง (=3.32) โดยทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง
คือ ข้อ มีเ ครือ ข่า ยสารสนเทศที่ท นั สมัย (=3.50) ข้อ ใช้
เทคโนโลยีจดั ทําฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (=3.49) ข้อใช้
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ (=3.41)
ข้อพัฒนาทักษะของผูใ้ ช้งานเครือข่ายสารสนเทศ (=3.31)
และข้อ ประชาชนสามารถติ ด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานได้ ท าง
เครือข่ายสารสนเทศ ( = 2.90 ) ตามลําดับ
3 ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีภาวะผู้นําโดยรวมในระดับปานกลาง
(=3.13) โดยพิจารณาตามแบบภาวะผู้นําพบว่า ทุกแบบ
มีก ารปฏิบ ัติใ นระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ ผู้นํ า แบบบงการ
(=3.39) ผู้ นํ า แบบให้ ม ีส่ ว นร่ ว ม (=3.20) ผู้ นํ า แบบ
มุง่ ความสําเร็จ (=3.08) ผูน้ ําแบบให้การสนับสนุ น(=2.87 )
ตามลําดับ จําแนกแต่ละแบบสรุปได้ดงั นี้
3.1 ภาวะผู้ นํ า แบบบงการ ผู้ บ ริ ห ารของ
องค์การบริห ารส่วนตําบลในจังหวัดบุรีร มั ย์ มีภาวะผู้นํ า
แบบบงการโดยรวมในระดับ ปานกลาง (=3.39) โดย
พิจ ารณารายข้อ พบว่า อยู่ใ นระดับ มาก 2 ข้อ ได้แ ก่ ข้อ
ผู้ นํ า สื่อ สารกับ ท่ า นในลัก ษณะสัง่ การ (=3.68) และ
ข้อ ความสัม พัน ธ์ ข องท่ า นกับ ผู้นํ า เป็ น แบบเจ้า นายกับ
ลูกน้อง ( = 3.63 ) ตามลําดับ ส่วนอีก 3 ข้อ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แ ก่ ข้อ ผู้นํ า มัก สังงานท่
่
า นโดยใช้อํ า นาจ
คิดและตัดสินใจเพียงคนเดียว (=3.39) ข้อผู้นํ ากํา หนด
กฎเกณฑ์ขนั ้ ตอนการทํางานให้ทา่ นอย่างมีมาตรฐาน
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(=3.12) และข้ อ ผู้ นํ า ควบคุ ม การทํ า งานของท่ า น
อย่างเข้มงวด (=3.10) ตามลําดับ
3.2 ภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุ น ผู้บริหาร
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลในจังหวัด บุ รีร มั ย์ มีภาวะ
ผู้ นํ า แบบให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยรวมในระดับ ปานกลาง
(=2.87) โดยพิจ ารณารายข้อ พบว่า ทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ข้อผูน้ ํ าใส่ใจในงานและชีวติ ส่วนตัวของ
ท่าน (=3.04) ข้อผูน้ ํามีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือท่าน
อย่างจริงใจ (=2.91) ข้อผู้นําสามารถไกล่เกลี่ยและแก้ไข
ปญั หาความขัดแย้งให้ทา่ นได้ (=2.85) ข้อผูน้ ําส่งเสริมและ
พัฒนาความก้าวหน้ าของท่าน (=2.84) และข้อท่านรู้สกึ
อุ่นใจและไว้วางใจต่อผูน้ ํา (=2.72) ตามลําดับ
3.3 ภาวะผูน้ ําแบบให้มสี ว่ นร่วม ผูบ้ ริหารของ
องค์การบริห ารส่วนตําบลในจัง หวัดบุรีรมั ย์ มีภาวะผู้นํ า
แบบให้มสี ว่ นร่วมโดยรวมในระดับปานกลาง (=3.20) โดย
พิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ข้อผูน้ ํ าของท่านมุ่งการทํางานเป็ นทีม (=3.45) ข้อในการ
ทํางานท่านและผูน้ ํายอมรับความคิดเห็นซึง่ กันและกันอย่าง
มีเหตุ ผล (=3.18) ข้อผู้นํ าเปิ ดโอกาสให้ท่ านแสดงความ
คิ ด เห็ น (=3.13) ข้ อ ท่ า นและผู้ นํ ามี ก ารประชุ ม และ
ปรึกษาหารือกันเป็ นประจํา (=3.05) ตามลําดับ
3.4 ภาวะผู้นํ าแบบมุ่ งความสําเร็จ ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีภาวะผูน้ ําแบบ
มุ่ งความสําเร็จโดยรวมในระดับปานกลาง (=3.08) โดย
พิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ
ผูน้ ํ ามอบหมายงานให้ท่านทําเป็ นประจํา
(= 3.37) ข้อ
ผูน้ ํ ากําหนดเป้าหมายทีท่ า้ ทายในการทํางานให้ท่าน (=3.17)
ข้อผูน้ ํ าของท่านมีมาตรฐานการทํางานทีส่ งู (=3.15) ข้อผูน้ ํา
มีการประเมินการทํางานของท่านเป็ นประจํา (=3.13) ข้อผูน้ ํา
กล้าชื่นชมและตําหนิท่านในสถานการณ์และเวลาทีเ่ หมาะสม
(=3.12) ข้อท่านได้รบั การสร้างเสริมประสบการณ์การทํางาน
จากผู้นํ า (=2.84) ผู้นํ ามีความสามารถโน้ มน้ าวและสร้าง
แรงจูงใจให้กบั ท่าน
(=2.81) ตามลําดับ 4 ภาวะผูน้ ําของ
ผู้บริหารโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ก ับธรรมาภิบาลของ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ในทิ ศ ทาง
เดียวกันระดับตํ่าอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
4.1 ภาวะผูน้ ํ าแบบบงการ ภาวะผูน้ ําแบบบงการ
ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กบั ธรรมาภิบาลขององค์การ

บริห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ในทิศ ทางเดีย วกัน
ระดับ ตํ่ า มากอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.01
(r =0.28**) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาวะผูน้ ํ า
แบบบงการมีความสัม พัน ธ์กบั ธรรมาภิบาลขององค์ก าร
บริห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร มั ย์ต ามหลัก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4.2 ภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุ น ภาวะผู้นํา
แบบให้ ก ารสนั บ สนุ น ของผู้ บ ริห ารมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ธรรมาภิบ าลขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด
บุรรี มั ย์ ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าอย่า งมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01( r =0.37**) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุ นมีความสัมพันธ์กบั
ธรรมาภิบ าลขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด
บุรรี มั ย์ตามหลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ในทิศทางเดียวกัน
ระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4.3 ภาวะผู้นําแบบให้มสี ่วนร่วม ภาวะผู้นําแบบ
ให้มสี ่วนร่วมของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กบั ธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ ในทิศทาง
เดียวกันระดับตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
( r =0.44**) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาวะผูน้ ํ า
แบบให้ ม ีส่ ว นร่ ว มมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ธรรมาภิบ าลของ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ต ามหลัก
องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4.4 ภาวะผูน้ ําแบบมุง่ ความสําเร็จ ภาวะผูน้ ําแบบ
มุง่ ความสําเร็จของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์กบั ธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ ในทิศทาง
เดียวกันระดับตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
( r =0.43**) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาวะผูน้ ํ า
แบบมุ่งความสํา เร็จ มีค วามสัม พัน ธ์ก บั ธรรมาภิบาลของ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ต ามหลัก
องค์การแห่งการเรียนรู้ ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั มีประเด็นทีค่ วรอภิปราย ดังนี้
1 การนํ า หลัก ธรรมาภิบ าลมาใช้ข ององค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(=3.65) ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ นํ า แนวทางของพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาปรับใช้กบั องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยเฉพาะมีการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ราชการทุกปี
2 อั น ดับ การนํ า หลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ข อง
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ เรียงตามลําดับ
ได้ดงั นี้
1) หลัก คุ ณ ธรรม องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลใน
จัง หวัด บุ รีร ัม ย์ มีก ารนํ า หลัก คุ ณ ธรรมมาใช้โ ดยรวมใน
ระดับมาก (=3.81) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อถูก
นํามาใช้ในระดับมาก โดยข้อมุง่ ส่งเสริมคนดีมคี วามซื่อสัตย์
สุจ ริต (=4.13) อยู่ใ นระดับ มากอัน ดับ ที่ 1 ผลการวิจ ัย
สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความดีง ามในจิต ใจของผู้บ ริห ารและ
พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
บุ รีร ัม ย์ ที่ย ัง คงมีอ ยู่ บ่ ง บอกถึ ง ความใกล้ ชิด กับ พุ ท ธ
ศาสนาและวัดวาอาราม ส่วนข้อมีกจิ กรรมการทําบุญและ
องค์ก ร ส่ว นใหญ่ จึง มีกิจ กรรมเฉพาะวัน สํา คัญ ทางพุท ธ
ศาสนาบริจาคเป็ นประจํา (=3.90) อยู่ในระดับมากอันดับ
สุดท้าย อาจเนื่ องจากภารกิจที่มากและเวลาที่จํ ากัดของ
โปร่งใสมาใช้โดยรวมในระดับมาก (=3.67) ผลการวิจยั
ชี้ให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบล มีความกระตือรือร้น
ในการประชาสัม พัน ธ์ ข้อ บัง คับ และการจัด เก็บ ภาษี ใ ห้
ประชาชนทราบอย่างทัวถึ
่ ง รวมทัง้ มีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในองค์กร เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีขอ้ สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจการเงิน-การคลัง (=3.46) และ
ข้ อ แสดงข้ อ มู ล การเงิ น การคลั ง อย่ า งเป็ นป จั ุ บ ั น ต่ อ
สาธารณะ (=3.44) อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ตามลํ า ดับ
เนื่ อ งจากข้อ มู ล ด้ า นการเงิน การคลัง ต้ อ งแสดงอย่ า ง
ระมัด ระวัง และในแต่ ล ะปี สํา นั ก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิน
ไม่สามารถเข้าตรวจได้ทุกแห่ง เพราะองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีจาํ นวนมาก
7) หลัก ความรับ ผิด ชอบ องค์ ก ารบริห ารส่ว น
ตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนําหลักความรับผิดชอบมาใช้

โดยรวมในระดับมาก (=3.65) ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้เพราะ
การนํ าแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 มาปฏิบตั ิ
โดยมีเ ป้ าหมายการบริห ารราชการ คือ ข้อ ที่( 5) มีก าร
ปรับ ปรุ ง ภารกิจ ของส่ว นราชการให้ท ัน ต่ อ สถานการณ์
และข้อ (6) ประชาชนได้รบั การอํานวยความสะดวกและ
ได้รบั การตอบสนองความต้องการ โดยพิจ ารณารายข้อ
ั หาความเดือ ดร้อ นของประชาชน
พบว่า ข้อ ใส่ใ จต่ อ ป ญ
(=3.86) ข้อจัดบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพทัวถึ
่ งและ
เป็ นธรรม (=3.83) และข้อมีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจํา
หมู่บา้ น (=3.64) อยู่ในระดับมากตามลําดับ ส่วนข้อแก้ไข
ั หาอย่า งทัน เหตุ ก ารณ์ (=3.49) และสามารถบริห าร
ปญ
จัด การความขัด แย้ง ได้ (=3.42) อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ตามลํา ดับ อาจเนื่ อ งจากงบประมาณที่จํา กัด และความ
ขัดแย้งทางการเมือง
8) หลัก การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนําหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์มาใช้โดยรวมในระดับมาก (=3.62) โดย
พิจ ารณารายข้อ พบว่ า ข้อ ส่ ง เสริม ด้ า นการศึก ษาและ
ฝึกอบรม(=3.80) อยู่ในระดับมากอันดับที่ 1 รองลงมาคือ
ข้อ ให้ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาด้า นทุ น มนุ ษ ย์ (=3.69)
ผลการวิจ ยั แสดงให้เ ห็น ว่า องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลให้
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งเป็ นกลไกหลักในการ
ขับ เคลื่อ นองค์ ก ร ตามแนวคิด ด้า นทุ น มนุ ษ ย์ (Human
Capital)
ส่วนข้อการใช้ระบบคุณธรรมในการบริหาร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (=3.49) มีก ารใช้แ ค่ ร ะดับ ปานกลาง
เนื่องจากปญั หาการว่างงานและความต้องการงานทําจน
ไม่คาํ นึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเป็ นธรรม
9) หลัก เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนํ าหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้โดยรวมในระดับ
ปานกลาง (=3.32) โดยทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง คือ
ข้ อ มี เ ครื อ ข่ า ยสารสนเทศที่ ท ัน สมัย (=3.50) ข้ อ ใช้
เทคโนโลยีจดั ทําฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (=3.49) ข้อใช้
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ (=3.41)
ข้อพัฒนาทักษะของผูใ้ ช้งานเครือข่ายสารสนเทศ (=3.31)
และข้อ ประชาชนสามารถติ ด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานได้ ท าง
เครือข่ายสารสนเทศ (=2.90) ตามลําดับ ผลการวิจยั เป็ น
เช่นนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการ
พัฒ นาและเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ทํ า ให้ก ารพัฒ นา
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ระบบและบุคลากรด้านนี้ดาํ เนินการอยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดด้าน
งบประมาณ
10) หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีการนําหลักองค์การแห่งการ
เรียนรูม้ าใช้โดยรวมในระดับปานกลาง (=3.30) โดยทุกข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อมีการประชุมและสัมมนาเป็ น
ประจํา (=3.50) ข้อมีการบูรณาการความรู้ในหน่ วยงาน
และระหว่างหน่ วยงาน (=3.46) ข้อทุกคนกล้าแสดงความ
คิดเห็นในการทํางาน (=3.26) ข้อมีการสอนงานโดยผู้รู้
และมีป ระสบการณ์ (=3.22) และข้อ ส่ง เสริม การสร้า ง
นวัตกรรมใหม่ๆ (=3.06) ตามลําดับ ผลการวิจยั ชี้ให้เห็น
ว่า ยังต้องมีการส่งเสริมพัฒนาด้านองค์การแห่งการเรียนรู้
มากขึน้ รวมไปถึงให้ความสําคัญกับกระบวนการนวัตกรรม
ตามแนวคิดรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ ห์ จุ้ย โต ซึ่งมีอ ยู่
4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนแรก ตระหนักถึงความจําเป็ นของ
นวัต กรรม ขัน้ ตอนที่ส อง การจุ ด ประกายนวัต กรรม
ขัน้ ตอนที่ส าม การสร้า งนวัต กรรม ขัน้ ตอนที่ส่ี การ
นําเอานวัตกรรมไปใช้
3 . ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
จัง หวัด บุรีร มั ย์ใ นภาพรวมพบว่า ผู้บ ริห ารขององค์ก าร
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีภาวะผูน้ ํ าโดยรวมใน
ระดับปานกลาง (=3.13) โดยพิจารณาตามแบบภาวะผูน้ ํา
พบว่าทุกแบบมีการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้นํา
แบบบงการ (=3.39) ผู้นํ า แบบให้ม ีส่ว นร่ว ม (=3.20)
ผูน้ ําแบบมุง่ ความสําเร็จ(=3.08) ผูน้ ําแบบให้การสนับสนุ น
(=2.87) ตามลําดับ ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ ไม่วา่ จะเป็ น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่ว นตํา บล ปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนตําบล และหัว หน้ า
ส่วนต่างๆ ซึ่งมีบทบาทชี้นําองค์กร ต่างปฏิบตั ิงานตาม
กรอบอํานาจหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกําหนด ในองค์กรภาครัฐทีม่ ี
ระเบีย บขัน้ ตอนค่ อ นข้า งมาก ต้อ งสังงานตามสายการ
่
บังคับบัญชา และไม่สามารถคิดตัดสินใจหรือแก้ไขปญั หา
ได้อย่างฉับพลัน เพราะไม่ใช่บริษทั จํากัด รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนตํา บลไม่เป็ น อิสระจากการเมืองอย่า งแท้จ ริง
ทําให้บางครัง้ ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านขาดจากความเป็ นตัวตน
ทีแ่ ท้จริง
4. การจัดอันดับ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ เรียงตามลําดับดังนี้

4.1 ภาวะผู้นําแบบบงการ ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีภาวะผูน้ ําแบบบงการ
โดยรวมในระดับปานกลาง (=3.39) โดยพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ ข้อผูน้ ํ าสื่อสารกับท่าน
ในลักษณะสังการ
่
(=3.68) และข้อความสัมพันธ์ของท่าน
กับผู้นํ า เป็ น แบบเจ้า นายกับลูก น้ อ ง (=3.63) ตามลํา ดับ
ผลการวิจ ยั แสดงให้เ ห็น ว่า ผู้นํ า ส่ว นใหญ่ ย งั เน้ น การใช้
อํานาจและต้องการให้ผู้ใ ต้บงั คับบัญชายําเกรง ส่วนอีก
3 ข้ออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อผู้นํามักสังงานท่
่
าน
โดยใช้ อํ า นาจคิด และตัด สิน ใจเพีย งคนเดีย ว (=3.39)
ข้อผูน้ ํากําหนดกฎเกณฑ์ขนั ้ ตอนการทํางานให้ท่านอย่างมี
มาตรฐาน (=3.12) และข้อผูน้ ําควบคุมการทํางานของท่าน
อย่างเข้มงวด (=3.10) ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากองค์กร
ของรัฐไม่ใช่บริษทั จํากัด การคิดตัดสินใจและความใส่ใจจึง
มีไม่มาก
4.2 ภาวะผู้นํ าแบบให้ม ีส่วนร่วม ผู้บริห ารของ
องค์การบริห ารส่วนตําบลในจังหวัดบุรีรมั ย์ มีภาวะผู้นํ า
แบบให้มสี ว่ นร่วมโดยรวมในระดับปานกลาง (=3.20) โดย
พิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ข้อผูน้ ํ าของท่านมุ่งการทํางานเป็ นทีม (=3.45) ข้อในการ
ทํ า งานท่ า นและผู้นํ า ยอมรับ ความคิด เห็น ซึ่ง กัน และกัน
อย่างมีเหตุผล (=3.18) ข้อผู้นําเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดง
ความคิดเห็น (= 3.13) ข้อท่านและผูน้ ํ ามีการประชุมและ
ปรึ ก ษาหารื อ กั น เป็ นประจํ า (=3.05) ตามลํ า ดั บ
ผลการวิจ ัย เป็ น เช่ น นี้ อาจเพราะผู้นํ า แต่ ล ะคนต่ า งต้อ ง
ทํา งานอย่า งระมัด ระวัง ภายใต้อํ า นาจหน้ า ที่ท่ีก ฎหมาย
กําหนด รวมถึง ปริม าณภารกิจ งานที่ม ากและเวลาที่ม ี
จํากัด
4.3 ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้บริหารของ
องค์การบริห ารส่วนตําบลในจังหวัดบุรีรมั ย์ มีภาวะผู้นํ า
แบบมุ่ง ความสํา เร็จ โดยรวมในระดับ ปานกลาง (=3.08)
โดยพิจ ารณารายข้อ พบว่ า ทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ได้ แ ก่ ข้ อ ผู้ นํ า มอบหมายงานให้ ท่ า นทํ า เป็ นประจํ า
(=3.37) ข้อผูน้ ํ ากําหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการทํางาน
ให้ท่าน (=3.17) ข้อผูน้ ําของท่านมีมาตรฐานการทํางานที่
สูง (=3.15) ข้อผูน้ ํ ามีการประเมินการทํางานของท่านเป็ น
ประจํ า (=3.13) ข้อ ผู้นํ า กล้ า ชื่น ชมและตํ า หนิ ท่ า นใน
สถานการณ์และเวลาทีเ่ หมาะสม(=3.12) ข้อท่านได้รบั การ
สร้างเสริมประสบการณ์การทํางานจากผูน้ ํา (=2.84) ผูน้ ํา
มีค วามสามารถโน้ ม น้ า วและสร้า งแรงจู ง ใจให้ก ับ ท่ า น
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(=2.81) ตามลํ า ดับ ผลการวิจ ัย แสดงว่ า ตัว ผู้นํ า ยัง ให้
ความสํ า คัญ ไม่ ม ากในการสร้ า งนวัต กรรมเพื่อ บุ ค คล
ทีมงานและองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
4.4 ภาวะผูน้ ําแบบให้การสนับสนุ น ผูบ้ ริหารของ
องค์การบริห ารส่วนตําบลในจัง หวัดบุรีรมั ย์ มีภาวะผู้นํ า
แบบให้การสนับสนุ นโดยรวมในระดับปานกลาง (=2.87)
โดยพิจ ารณารายข้อ พบว่ า ทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ได้ แ ก่ ข้ อ ผู้ นํ า ใส่ ใ จในงานและชี วิ ต ส่ ว นตัว ของท่ า น
(=3.04) ข้อผูน้ ํ ามีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือท่านอย่าง
จริงใจ (=2.91) ข้อผูน้ ําสามารถไกล่เกลีย่ และแก้ไขปญั หา
ความขัดแย้งให้ทา่ นได้ (=2.85) ข้อผูน้ ําส่งเสริมและพัฒนา
ความก้าวหน้าของท่าน (=2.84) และข้อท่านรูส้ กึ อุ่นใจและ
ไว้วางใจต่อผูน้ ํา (=2.72) ตามลําดับ ผลการวิจยั สะท้อนให้
เห็น ว่ า วัฒ นธรรมไทยที่ม ีค วามเอื้อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ เมตตา
กรุณา มีกลั ยาณมิตร เริม่ น้อยลงทุกวัน เปลี่ยนเป็ นสังคม
แห่งผลประโยชน์
5. ภาวะผูน้ ํ าของผูบ้ ริหารโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั
ธรรมาภิบ าลขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด
บุรรี มั ย์ ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่าอย่า งมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
ภาวะผูน้ ํ าของผูบ้ ริหารมีผลต่อการนํ าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ใ นองค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลอยู่ใ นระดับ ตํ่ า อาจเป็ น
เพราะว่า ในองค์กรภาครัฐ มีองค์ประกอบหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็ นด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านการบริหารงาน และ
ด้า นพฤติก รรมของคน ซึ่ง ผู้นํ า เป็ น เพีย งกลไกหนึ่ ง ของ
องค์กร แต่กย็ งั คงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการนําพาองค์กร
สูค่ วามสําเร็จ เมือ่ แยกตัวแปรอิสระทีศ่ กึ ษาพบว่า
จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู้ นํ า แบบบงการของ
ผู้ บ ริห ารมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ธรรมาภิบ าลขององค์ ก าร
บริห ารส่ ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ในทิศ ทางเดีย วกัน
ระดับตํ่ามากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 แสดง
ให้เห็นว่าการใช้อาํ นาจของผูน้ ํามีผลต่อการนําธรรมาภิบาล
มาใช้น้อยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาวะผูน้ ํา
แบบบงการมีความสัม พัน ธ์กบั ธรรมาภิบาลขององค์ก าร
บริห ารส่วนตําบลในจัง หวัดบุรีรมั ย์ตามหลัก คุณ ธรรมใน
ทิศทางเดียวกันระดับตํ่ามากอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ผลการวิจ ัย ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า ผู้นํ า ไม่ ส ามารถใช้
อํ า นาจบัง คับ ให้ ค นเป็ น คนดีม ีค วามซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริต ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช ที่ว่า “ในบ้านเมือง

นัน้ มีทงั ้ คนดีและคนไม่ดี ไม่มใี ครจะทําให้คนทุกคนเป็ นคน
ดีได้ทงั ้ หมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็ นคนดี หากแต่อยู่ท่กี ารส่งเสริม
คนดี ให้ค นดีไ ด้ป กครองบ้า นเมือ ง และควบคุ ม คนไม่ดี
ไม่ให้มอี าํ นาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุน่ วายได้”
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้นําแบบให้การสนับสนุ น
ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กบั ธรรมาภิบาลขององค์การ
บริห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ในทิศ ทางเดีย วกัน
ระดับ ตํ่ า อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติท่ีร ะดับ 0.01 เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ภาวะผู้ นํ า แบบให้ ก าร
สนั บ สนุ น มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ธรรมาภิบ าลขององค์ ก าร
บริห ารส่ว นตํา บลในจัง หวัดบุ รีร มั ย์ต ามหลัก นิ ติธ รรมใน
ทิศ ทางเดีย วกัน ระดับ ตํ่ า มากอย่า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 อาจเป็ นเพราะว่า องค์กรภาครัฐจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมาย มีก ารกํา หนดกรอบอํา นาจหน้ า ที่อย่างชัดเจน
และต้องปฏิบตั งิ านภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กําหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Bureaucracy ของ Max
Weber จากผลการวิจยั พบว่า ผูน้ ําแบบให้มสี ว่ นร่วมของ
ผู้ บ ริห ารมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก าร
บริห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ในทิศ ทางเดีย วกัน
ระดับ ตํ่ า อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาวะผูน้ ํ าแบบให้มสี ว่ นร่วมมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ธรรมาภิบ าลขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ตามหลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน
ทิศทางเดียวกันระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ 0.01 แสดงให้เห็น ว่า ผู้นํ าแบบนี้ มผี ลต่อการนํ า
หลัก องค์ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ มาใช้ใ นองค์ก ร เนื่ อ งจาก
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรูค้ วามคิด ยอมรับฟงั ซึ่งกัน
และกันด้วยเหตุด้วยผล เพื่อนํ าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากผลการวิจยั พบว่า ผูน้ ํ าแบบมุ่งความสําเร็จของ
ผู้ บ ริห ารมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ธรรมาภิบ าลขององค์ ก าร
บริห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด บุ รีร ัม ย์ ในทิศ ทางเดีย วกัน
ระดับ ตํ่ า อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาวะผูน้ ําแบบมุ่งความสําเร็จ
มีความสัมพันธ์กบั ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดบุรรี มั ย์ตามหลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน
ทิศทางเดียวกันระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า ผูน้ ํ าแบบมุ่งความสําเร็จส่งผล
ต่อการนําธรรมาภิบาลตามหลักองค์การแห่งการเรียนรู้ มา
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ใช้เพื่อพัฒนาและสร้างนวัต กรรมใหม่ๆ นํ าพาองค์ก รให้
ประสบความสําเร็จ ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่
ดัง นั น้ ถึง แม้ว่ า ผู้นํ า จะเป็ น เพีย งกลไกหนึ่ ง ของ
องค์กร แต่ก็มคี วามสําคัญที่จะกําหนดทิศทางและนํ าพา
องค์ ก รไปสู่ค วามสํา เร็จ ได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีม ีวิส ัย ทัศ น์ แ ละ
กําหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนัน้ ทัง้ หลัก
ธรรมาภิบาลและความมีภาวะผูน้ ํ าจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้อง
สร้างให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบลให้มากกว่าที่
เป็ นอยู่ เราต้ อ งการผู้ นํ าที่ ม องผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติแลประชาชนเป็ นสําคัญท่ามกลางการต่อสูด้ า้ น
ทุนมนุ ษย์แ ละปญั หาความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อ ให้
เกิด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนตามแนวทางพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546

ข้อเสนอแนะ
1. การนําไปประยุกต์ใช้ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1.1 การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลควรให้ทุ ก ภาคส่ว นมีส่ว นร่ว ม
หรือมีการทําประชามติ
1.2 ส่ง เสริม คนดีม ีคุ ณ ธรรม ให้ม ีส่ว นสํา คัญ ใน
การพัฒนาองค์กร
1.3 ส่งเสริม พัฒนาระบบและบุ ค ลากรในการใช้
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารในองค์ ก รให้ ท ั น ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว พร้อมจัดทํา website หน่วยงาน
1.4 จัดประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลีย่ นความรู้
ความคิดเห็นในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเป็ นประจํา
1.5 สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในการมี ส่ ว นร่ ว มรั ก ษา
ผลประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชน
1.6 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่
ชัดเจนขององค์กร
1.7 ตระหนัก และให้ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นา
ด้านทุนมนุษย์
1.8 ให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีอสิ ระในการ
ทําหน้าที่
1.9 นํ าแนวทางการสร้างองค์กรสมัยใหม่ ตามตัว
แบบห้าเอส (5’S Model, เสน่ห์ จุย้ โต) มาปรับใช้

1.10 ประชาสัมพันธ์ระเบียบและกฎหมายต่างๆ
ให้ประชาชนทราบทางวิทยุกระจายเสียง หรือจัดทําเป็ น
แผ่นพับ
1.11 จัดทําบอร์ดแสดงข้อมูลด้านการเงินการคลัง
เป็ นไตรมาส
1.12 มีห นั ง สือ เชิญ ตัว แทนประชาชนเข้า ร่ ว ม
ประชุมสภา
1.13 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในพืน้ ที่
1.14 ให้ทุนสนับสนุ นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
1.15 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
จัดฝึ กอบรมหลักสูตรภาวะผู้นําแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตําบล
1.16 ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
ในการเลือกผูน้ ําเข้ามาบริหารองค์กร
1.17 มี กิ จ กรรมสร้ า งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูบ้ ริหารและพนักงานส่วนตําบล
2.ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรวิจยั เรือ่ งภาวะผูน้ ํา และหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอื่นๆหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบอื่น
2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกควรใช้แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
2.3 ควรทํ า การวิจ ัย เรื่อ งดัง กล่ า วในองค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดอื่นๆหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบอื่น ที่ประสบความสําเร็จหรือได้รบั รางวัล
ธรรมาภิบาล
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