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บทคัดยอ 
 

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาทักษะของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุมจังหวัดภาคตะวันตก 2) เพ่ือศึกษา
การนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม
จังหวัดภาคตะวันตก 3) เพ่ือศึกษาการเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม
จังหวัดภาคตะวันตก และ 4) เพ่ือพัฒนาโมเดลการเสริมสรางธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในกลุมจังหวัดภาคตะวันตก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของหนวยงาน
ทองถ่ิน ในกลุมจังหวัดภาคตะวันตก จํานวน  400 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.856 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหเอสอีเอ็ม 

ผลการวิจัย พบวา 1) ทักษะของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการ
สรางความรวมมือและการสรางเครือขาย ดานการขจัดความขัดแยงและสรางทีมงาน ดานการติดตาม
และประเมินผล ดานขอมูลสารสนเทศหนวยงาน ดานการนําองคกร และดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามลําดับ 2) การนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การเสริมสรางธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้
ดานความพรอมรับผิด ดานคุณธรรม ดานความโปรงใน ดานความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน และดานคุณภาพของหนวยงาน ตามลําดับ และ 3) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดาน
การสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานการสรางจิตสํานึกท่ีดี และดานการสรางความเข็มแข็ง
ใหกับหนวยงาน ตามลําดับ  4) การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล MIMIC ท่ีพัฒนาข้ึน ปรากฏ
วาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยสามารถรวมกันอธิบายตัวแปรการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล ไดรอยละ 85  

 
 



 
 

ข 
 

Research Title    Strengthening Good Governance of the Local  
        Administrative Organizations in the Western  

                        Region Provinces 

Researcher         Somkid  DuangJak  

Program             Public Administration    

Academic Year    2017  

Abstract 
 

  The objectives of  this  research were to : 1) study the skill of local 
government leaders in strengthening good governance of the local administrative 
organizations in the western region provinces  2) study the implementation of good 
governance in strengthening good governance of the local administrative 
organizations in the western region provinces  3) find ways to strengthen good 
governance of the local administrative organizations in the western region provinces  
and 4) develop a model  to strengthen good governance of the local administrative 
organizations in the western region provinces. The samples consisted of 400 
personnel from local administrative organizations in the western region provinces  
drawn by stratified sampling. Research instruments for data collection ware a 
questionnaire and an unstructured interview. Data analysis was carried out by 
measuring Frequency, Mean, Standard Deviation as well as SEM analysis. 
 The findings revealed as follows:  
 1) The local government leaders’ skill in strengthening good governance 
was at a high level overall. When presenting in the order of the score from high to 
low, the results were as follows: the area of motivation creation, collaboration 
strengthening, network creation, conflict elimination, team building, monitoring and 
evaluation, the organization information, the leadership, and finally the corruption 
prevention and suppression. 

2) The good governance implementation to strengthen good governance in 
Local Government Organizations was at the moderate level overall.  When 
presenting in the order of the score from high to low, the results were as follows: 
the area of accountability, integrity, transparency, the absence of corruption in the 
workplace, and finally the quality of organization.  
 3) The good governance strengthening was at the moderate level overall. 
When presenting in the order of the score from high to low, the results were as 
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follows: the area of cooperation building with all sectors, the creation of good 
consciousness and the organization strengthening. 

   4) The goodness of fit test of the developed MIMIC model shows that the 
model is consistent with the empirical data, and can describe the variables of the 
governance reinforcement 85 percent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


