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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยเชิงส�ารวจครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 

ศึกษาระดับความส�าเร็จ	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ	

และข้อเสนอแนะแนวทางในการน�าหลักธรรมา	 ภิบาลมา 

ใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีกลุ ่มตัวอย่าง 

เป็นบุคลากรของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	 จ�านวน	

234	 คน	 ค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่	 ยามาเน่	 

ที่ระดับความเช่ือมั่น	 95%	 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย 

ได้แก่	 แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 

การแจกแจงความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	การทดสอบค่าท	ีและการวิเคราะห์ถดถอยเชงิพหุ

แบบขั้นตอน	 ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1)	ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไม่ต�่ากว่าร้อยละ	

70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 2)	ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	 ปัจจัย

ด ้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 	 ป ัจจัยด ้านการให  ้

ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	ปัจจัยด้าน

ผลลัพธ์การด�าเนินการ	 และปัจจัยด้านการน�าองค์การ 

มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�าหลัก	 ธรรมาภิบาลมา 

ใช ้ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 3)	ข้อเสนอแนะคือ	 หน่วยงานควรลดขั้นตอน 

การท�างานลง	 เพ่ือให้การบริการรวดเร็วข้ึน	ควรสร้างความ

เข้าใจในการด�าเนนิงานให้แก่เจ้าหน้าทีท่กุระดบั	และก�าหนด

นโยบายให้สอดคล้องตามระเบียบกฎหมาย	และควรมีการ 

กระจายข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานให้สามารถเข้าถงึได้ง่าย	

สะดวก	และรวดเร็ว

ค�าส�าคัญ	 :	 ความส�าเร็จ,	 การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้,	 

การบริหารจัดการ,	ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Abstract 
	 The	purposes	of	this	survey	research	were	

to	 study	 the	successful	 level,	 factors	affected	 the	

successful	level,	and	recommend	for	improvement	

of good governance implementation in the management 

of	Provincial	Land	Reform	Offices	in	the	Northeast.	

The	samples	were	234	officials,	calculated	by	Taro	

Yamane’s	 formula	 at	 the	 confident	 level	 at	 95%.	 

The	 instruments	 used	 in	 the	 research	 were	 

questionnaires.	 Statistical	 tools	 employed	were	

frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	

one	 sample	 t-test,	multiple	 regression	 analysis,	 

and	content	analysis	to	analyze	qualitative	data.

	 The	research	findings	were	as	follow	;	

	 1)	the	successful	level	of	good	governance	

implementation	 in	 the	management	 of	 Provincial	

Land	Reform	Offices	in	the	Northeast	was	not	lower	

than	70%	at	.05	level	of	significance,	

	 2)	five	factors	consisted	of	human	resource	

focus, 	 s t rategic 	 p lanning, 	 customer 	 and	 

stakeholder	focus,	results,	and	leadership	affected	

the good governance implementation in the  

management	 of	 Provincial	 Land	Reform	Offices	 

in	the	Northeast	was	skill	with	.05	level	of	statistical	

significance,	and	

	 3)	the	 recommendations	 for	 improvement	

included:	 the	 organization	 should	 encourage	 

the	process	of	change	for	a	better	service,	enhance	

the understanding of the operation to the staff  

at	 all	 levels,	 formulate	policy	 in	 accordance	with	 

the	 laws,	 and	 distribute	 of	 the	 organization	 

information	to	be	easy	to	access.

Keywords :	success,	good	governance	implementation, 

management,	Provincial	Land	Reform	Offices

บทน�า
	 ในปัจจบัุนการบรหิารจดัการของส่วนราชการต่างๆ	

นั้นต้องใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา	3/1	แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับท่ี	 8)	

2553	ซึง่เป็นกฎหมายทีเ่ป็นทีม่าของการปฏริปูระบบราชการ

ไทย	 ซึ่งได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว ่า	 

การบรหิารราชการต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน	

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	 ความมีประสิทธิภาพ	 

ความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ	 การลดขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน	การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น	 

การกระจายภารกจิและทรพัยากรให้แก่ท้องถิน่	การกระจาย 

อ�านาจการตัดสินใจ	 การอ�านวยความสะดวก	 และการ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	 นอกจากนั้น	 

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 ในมาตรา	 6	 ก็ได้วางแนวทาง	 

พร้อมทั้งให้นิยามไว้อย่างชัดเจนว่า	การบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี	 ได้แก่	 การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ดงัต่อไปนีค้อื	เกดิประโยชน์สขุของประชาชน	เกดิผลสมัฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐ	 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่า 

ในเชิงภารกิจของรัฐ	 ไม ่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน 

ความจ�าเป็น	 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทัน 

ต่อสถานการณ์	 ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวก 

และได้รับการตอบสนองความต้องการ	และมีการประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอและเพื่อให้การ 

ด�าเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหาร

ราชการไทยตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

(ส�านักงาน	ก.พ.ร)	จึงได้มีการน�าเสนอหลักธรรมาภิบาลไว้	

10 	 หลักคือ 	 หลักการตอบสนอง	หลักประสิทธิผล	 

หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า	หลักความเสมอภาค	หลักมุ่งเน้น
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ฉันทามติ 	 หลักการตรวจสอบได ้/มีภาระรับผิดชอบ	 

หลักเปิดเผย/โปร่งใส	 หลักการกระจายอ�านาจ	 หลักการ 

มีส่วน	และหลักนิติธรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	 (ส�านักงาน	 ก.พ.ร,	 2552)	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็น

แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แก่ส่วนราชการ

ต่างๆ	ได้ด�าเนินการตาม

	 ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	 เป็นหน่วยงาน

ราชการส่วนภูมิภาคใน	 สังกัดส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีภารกิจ 

หลักคือ	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย	 แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	 

และส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 รวมตลอด 

ทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	 ซึ่งการ 

ด�าเนินการตามภารกิจหลักของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด	 มีความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบทิศทาง 

และแนวทางการบริหารราชการไทยตามหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

ดังกล่าว	 จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับความส�าเร็จ 

ของการน�าหลัก	 ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ท้ังนี้เนื่องจากยังมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าว	 

ซ่ึงด�าเนินการในพื้นที่นี้มีปริมาณน้อย	 อย่างไรก็ดีผลการ 

วิจัยในคร้ังนี้สามารถใช้เป็นแนวทางพิจารณาด�าเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ภายใน

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาระดับความส�าเร็จของการน�าหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ 

ของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

	 3.	เ พ่ือศึกษาข ้อเสนอแนะแนวทางในการน�า 

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

		 	 1.1	ประชากร 	 คือ 	 บุคลากรทั้ งหมดของ

ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

20	แห่ง	จ�านวน	565	คน	

		 	 1.2	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ตัวแทนของบุคลากรของ

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	จ�านวน	234	คน	ค�านวณจากสูตรทาโร่	 ยามเน	่ 

ที่ระดับความเช่ือมั่น	 95%	 ค่าความคลาดเคลื่อน	 .05	 

ใช้วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอย่างโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น	ด้วยวธิี

การสุ่มแบบชั้นภูมิ	(Stratified	Sampling)

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	

ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ประกอบด้วย	

	 	 ส่วนที่	1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 ลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ	

  ส่วนที่	2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความ

ส�าเรจ็ของการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการ

ของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ได้แก่	 มากที่สุด	 มาก	 

ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

  ส่วนที่	3  แบบสอบถามเกี่ยวกับป ัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช ้

ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ได้แก่	

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 	 ส่วนที่	4		แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา	อปุสรรค	

และข้อเสนอแนะแนวทางในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช ้

ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด	

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้น้ีประกอบ

ด้วย	2	ส่วนคอื	1)	การเกบ็รวบรวมข้อมูลทตุยิภูมิ	ท�าการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือ	 

ส่ืออินเตอร์เน็ต	 เป็นต้น	 เพ่ือประมวลแนวคิดทฤษฎี	 

และผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง	 และ	 2)	 การเก็บรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิ	 ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจก

แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

เกี่ยวกับระดับความส�าเร็จ	 และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ส�าเร็จ	รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางในการน�าหลัก	ธรรมาภิ

บาลมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	

โดยจัดส่งไปทางไปรษณีย์	 ในการนี้ได้รับแบบสอบถาม 

กลับคืนมา	จ�านวน	234	ชุด	

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 ในการศึกษาคร้ังนี้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ได้น�าเอาโปรแกรมสถิติ

ส�าเร็จรูปมาใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 

โดยแบ่งเป็น	2	ส่วนคือ	1)	การวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชงิพรรณนา	

ท�าการวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช ้การแจกแจงค่าความถี	่ 

(Frequency)	 และค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและใช้การหา 

ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)	 ส�าหรับข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับความคิดเห็น 

เกีย่วกับตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม	2)	การวเิคราะห์ข้อมลู

เชงิอนมุานในการทดสอบสมมตฐิาน	โดยใช้การทดสอบค่าที	

(One	Sample	t-test)	และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

แบบขัน้ตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	Analysis)

สรุปผลการวิจัย 
	 1.	ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไม่ต�่ากว่าร้อยละ	

70	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งยอมรับ

สมมติฐานตามที่ก�าหนดไว้

	 2.	ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	 ปัจจัย

ด ้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 	 ป ัจจัยด ้านการให  ้

ความส�าคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้เสีย	 ปัจจัย 

ด้านผลลัพธ์การด�าเนินการ	 และปัจจัยด้านการน�าองค์การ 

มีอิทธิพลต่อระดับความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยสามารถอธบิาย

ความแปรปรวนของตัวแปรตามคือ	 ความส�าเร็จของการ 

น�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการของส�านกังาน

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ได้มากถึงร้อยละ	75.80	(R2	=	.758)	และมีค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์	 เท่ากับ	 .268	 อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน 

ที่ตั้งไว้

	 3.	ข้อเสนอแนะต่อการน�าหลัก	 ธรรมาภิบาลมาใช้

ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 สรุปได้ดังน้ีคือ	 หน่วยงานควรลด 

ขัน้ตอนการท�างานลง	เพือ่ให้การบรกิารรวดเรว็ขึน้	ควรสร้าง

ความเข้าใจในการด�าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	 
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และก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องตามระเบียบกฎหมาย 

และควรมีการกระจายข ้อมูลข ่าวสารของหน่วยงาน 

ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย	สะดวก	และรวดเร็ว

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 อภิปรายผล

		 1.	 ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไม่ต�่ากว่าร้อยละ	

70	 ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าหน่วยงานมีการพัฒนา	 และปรับปรุง

ประสทิธิภาพของระบบการบรหิารจัดการของหน่วยงานให้มี

ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอยู่อย่างต่อเนื่อง	 

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของช�านาญ	คงรอด	(2554)	ทีท่�าการ

ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�า 

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในเรือนจ�าและทัณฑสถานเขต	8	

กรมราชทัณฑ์	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความส�าเร็จ 

ของการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในเรือนจ�าและ

ทณัฑสถานเขต	8	กรมราชทณัฑ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

  2.	ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	 ปัจจัย

ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 ปัจจัยด้านการให้ความ

ส�าคญักับผูร้ับบรกิารและผู้มสีว่นไดเ้สยี	ปัจจยัด้านผลลัพธ์

การด�าเนินการและปัจจัยด้านการน�าองค์การมีอิทธิพลต่อ

ระดับความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่.05	 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	โดยสามารถอภปิรายข้อค้น

พบดงักล่าวเป็นรายด้านตามล�าดับทีข่องสมการถดถอยดงัน้ี

	 	 2.1	ปัจจัยด้านการมุ ่งเน ้นทรัพยากรบุคคล	

กรณีที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยด้านการ 

มุง่เน้นทรพัยากรบคุคลกับความส�าเรจ็ดังกล่าว	อธบิายได้ว่า

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีความมุ ่งม่ันในการ

วเิคราะห์	ประเมนิความรู	้ความสามารถและทกัษะการปฏิบตัิ

งานใน	 แต ่ละต�าแหน ่งหน ้า ท่ีรวมถึงสร ้างแรงจูงใจ	 

ให้บุคลากรแสดงความสามารถได้เต็มที่	 โดยสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของของ	สุรศักดิ์	 ชะมารัมย์	 (2554)	 ที่ท�าการ 

ศึกษาเรื่องปัจจัย	 ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�า 

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มี

อิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช ้

ในการบริหารจัดการของส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 2.2	ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร	์ 

กรณีที่พบความสัมพันธ ์ เ ชิงบวกระหว ่างป ัจจัยด ้าน 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์กับความส�าเร็จดังกล ่าว	 

อธิบายได้ว่าส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีการวางแผน

การด�าเนินงานระยะสั้นและระยะยาว	พร้อมก�าหนดตัวชี้วัด

ความส�าเร็จและเป้าหมายอย่างครอบคลุม	 มีการน�าความ

ต้องการและความคาดหวังของผู ้ รับบริการมาใช ้ใน

กระบวนการวางแผน	 มุ่งเน้นให้มีการก�าหนดกลยุทธ์การ

ปฏิบัติประจ�าปีให้สอดคล้องกับแผนที่ก�าหนด	รวมถึงมีการ

ติดตามความก้าวหน้าของแผนและก�าหนดวิธีการปรับปรุง

กระบวนการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติพร้อมปรับตัวช้ีวัดอย่าง 

ต่อเนือ่ง	โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ธญัญารตัน์	เรยีนกะศลิป์ 

(2556)	 ที่ท�าการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตจังหวัด

สุพรรณบุรีผลการวิจัย	พบว่า	 ปัจจัยด้านการบริหารเชิงกล

ยุทธ์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.3	ปัจจยัด้านการให้ความส�าคญักับผู้รับบริการ

และผูม้ส่ีวนได้เสยี	กรณทีีพ่บความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่าง

ปัจจัยด้านการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

เสยีกบัความส�าเรจ็ดงักล่าว	อธบิายได้ว่าส�านกังานการปฏริปู

ทีด่นิจงัหวดัมกีารส�ารวจข้อมลูความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร

และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการ 
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ให้บริการอยู่อย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ดาวริกา	อักษรถึง	(2557)	ที่ท�าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างระดับปัจจัยความส�าเร็จกับระดับความส�าเร็จ 

ของการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	กรณีศกึษา	:	เทศบาลนครหาดใหญ่	ผลการวิจยั	

พบว่า	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกลุ่มเป้าหมายมีความ

สัมพันธ์กันกับระดบัความส�าเรจ็ของการน�าหลกัธรรมาภบิาล 

ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กรณีศึกษา	

เทศบาลนครหาดใหญ่

	 	 2.4	ปัจจัยด้านผลลัพธ์การด�าเนินการ	กรณีที่

พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยด้านผลลัพธ  ์

การด�าเนนิการกบัความส�าเรจ็ดังกล่าว	อธิบายได้ว่าส�านักงาน

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีการส�ารวจความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง	 มีการพัฒนาบุคลากร	 ควบคู ่

กับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม	

โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของช�านาญ	คงรอด	 (2554)	 

ที่ท�าการศึกษาเรื่องป ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ 

ของการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในเรือนจ�าและ

ทัณฑสถานเขต	 8	 กรมราชทัณฑ์	 ผลการวิจัยพบว่า	 

การมุ่งเน้นผลงานมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�า 

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

	 	 2.5	ป ัจจัยด ้านการน�าองค ์การ	 กรณีที่พบ 

ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยด้านการน�าองค์การ 

กับความส�าเร็จดังกล่าว	 อธิบายได้ว่าส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดให ้ความส�าคัญกับการก�าหนดวิสัยทัศน ์	 

ทศิทางและความคาดหวงัในการบรหิารจัดการ	โดยค�านงึถงึ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 

มีการสื่อสารและเผยแพร่วิสัยทัศน์	 ทิศทางและความ 

คาดหวงัในการบรหิารจัดการให้เกดิความเข้าใจและยอมรบั

ทั่วทั้งองค์กร	 รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม

องค์กรที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 

ท่ีจะน�าไปสู่การปฏิบัติท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 

โดยซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	สรุศกัดิ	์ชะมารมัย์	(2554)	

ที่ท�าการศึกษาเรื่องป ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ 

ของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ของส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมา 

ใช้ในการบริหารจัดการของส�านักงานพระพุทธศาสนา 

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะใน การน�าผลการวิจัยไปใช้

		 	 1.1	หน ่ วยงานควรจัดให ้มีการจัดระบบ

สวสัดกิารเพือ่สร้างขวญัและกาลงัใจในการปฏบิติังานให้แก่

บุคลากรอย่างยุติธรรม	 และส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส 

และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

ที่สร้างสรรค์	 	 	

	 	 1.2	หน่วยงานควรวางแผนการด�าเนินงาน 

ทั้งในระยะสั้น	 และระยะยาว	 พร้อมกับก�าหนดตัวช้ีวัด 

ความส�าเร็จและเป้าหมายอย่างครอบคลุม	 และมีการ 

ติดตามความก้าวหน้าของแผนและก�าหนดวิธีการปรับปรุง

กระบวนการน�ากลยุทธ ์ไปปฏิบัติพร ้อมปรับตัวชี้ วัด 

อย่างต่อเนื่อง	

	 	 1.3	หน่วยงานควรมีการส�ารวจข้อมูลความ 

พึงพอใจของผู ้รับบริการผู ้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งรับฟัง 

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง	และมี

การก�าหนดวิธีการให ้บริการตามกลุ ่มเป ้าหมายที่มา 

รับบริการ	 	

	 	 1.4	หน่วยงานควรมีการส�ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง	 และมีการพัฒนาบุคลากร	

ควบคู่กับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	โดยมุ่งเน้นการท�างาน

เป็นทีม

	 	 1.5	หน่วยงานควรมกีารสนบัสนนุให้มีการสร้าง

นวัตกรรมองค์กรที่สอดคล้องต ่อวัตถุประสงค์หลัก 

ขององค์กรอย่างมปีระสิทธภิาพ	และควรมกีารสนับสนนุการ

ก�าหนดกิจกรรมและโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 
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โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

		 	 2.1	ควรขยายขอบเขตของการศึกษาเรื่องนี ้

ไปยังส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคอื่นๆ	

	 	 2.2	ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ

ของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ของส� านั กง านการปฏิ รู ปที่ ดิ นจั งห วัดจากมุมมอง 

ของประชาชนผู้มารับบริการ	

	 	 2.3	ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ ์

แบบเจาะลึก	(in-depth	interview)
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