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การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออกของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออกของประเทศไทย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย   เชิงปริมาณและ เสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ ข้าราชการ /พนักงาน  จ านวน 345 คน และผู้น าชุมชน จ านวน 14 คน ใน 7 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงจากผู้ทรง คุณวุฒิ มีค่าเท่ากับ 
1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .988 (α coefficient = .988)  สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านหลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม 
หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ตามล าดับ  

2. ผลการวิเคราะหข้์อมูลระดับปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  อันดับหนึ่ง 
คือ ด้านภาวะผู้น า  รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ตามล าดับ  
 3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้สถิตกิารถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) ผลการ 
วิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้น า (X1),การมีส่วนร่วมของประชาชน (X2), กลไกใน
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การตรวจสอบถ่วงดุล (X3) และ การสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน (X4) มีผลต่อภาพรวมธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ 41.00% ที่ระดับนัยส าคัญ .05  
 ข้อค้นพบน้ี  น าไปสู่แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในรูปแบบของการพัฒนาเชิงบูรณาการ ซึ่งหมายถึง  การยกระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการทั้งในด้านการพัฒนาผู้น า  การจัดระบบและ
กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ รวมตลอดถึงการพัฒนากลไกลในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน และมีการสื่อสารที่หลากหลายระหว่างรัฐกับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง ในทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  จึงสรุปได้จากข้อค้นพบนี้ว่า ไม่มีทฤษฎีเดียวในการพัฒนา 
ธรรมาภิบาล การพัฒนาธรรมาภิบาลจึงต้องอาศัยทฤษฎีที่เป็นสหวิทยาการและมี  การบูรณาการ  
 
ค าส าคัญ  ธรรมาภิบาล  
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This research has the objectives of 1) studying the levels of good governance 

among administrators of the Local Administration Organization in the Eastern region 
of Thailand, 2) examining factors that explain good governance good governance 
among administrators of the Local Administration Organization in the Eastern region 
of Thailand. 

This research is a quantitative research supplemented with qualitative 
research. The sample comprises 345 government officials and employees, 14 
community leaders of 7 provinces, namely Chanthaburi province, Chachoengsao 
province, Chonburi province, Trat province, Prachinburi  province, Rayong province 
and Sa Kaeo province. The data collection instruments were a questionnaire and an 
interview form that the researcher created and tested for validity through experts 
with the value of 1.00, and reliability value of .988 (α coefficient = .988).  Statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression. 
 Research findings found that 
 1. Results of analyzing data on the levels of good governance among administrators of 
the Local Administration Organization in the Eastern region of Thailand found that overall, the 
average was at a very high level.  And when examined by aspects, it was found that foremost 
was the aspect of responsibility, followed by the aspects of participation, worthiness, rule of 
law, integrity, and transparency respectively. 

2. Results of data analysis at the level of factors that explain good governance among 
administrators of the Local Administration Organization in the Eastern region of Thailand found 
that in general the average was at a very high level, firstly was leadership, followed by 
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communication between the state and citizens, public participation, and check and balance 
system, respectively. 
 3. Results of analyzing factors that explain good governance among 
administrators of the Local Administration Organization in the Eastern region of 
Thailand using multiple regression, analysis results found that factors explaining good 
governance among administrators of the Local Administration Organization were 4 
variables, arranged from most important to least, were leadership (X1), public 
participation (X2), check and balance system (X3) and communication between the 
state and citizens(X4), influencing the overall good governance of the Local 
Administration Organization at 41.00% at the .05 level of significance.  
 This finding leads to guidelines in developing the good governance among 
administrators of the Local Administration Organization in the form of integrated 
development, which meant that in order to raise the level of good governance 
among administrators of the Local Administration Organization, it is necessary to carry 
out the development of leaders, organize systems and processes to let citizens fully 
participate, as well as developing a mechanism of check and balance that is much 
more effective, with continuous diverse communication between the state and the 
citizens in line with public administration theory.  It can be concluded from these 
findings that there is no one single theory in developing good governance. Good 
governance needs to depend on theory that is interdisciplinary and integrated. 
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