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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บ าลของของเทศบาล เมื อ งอโยธยา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือประชากรที่พั ก อาศั ย
อยู่ในเทศบาลเมืองอโยธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 500 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอ
โยธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี 3 ลาดับแรกดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้ า นหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม และด้ า นหลั ก นิ ติธ รรม
2) ประชากรในเทศบาล เมืองอโยธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
ค าสาค ัญ : หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลเมืองอโยธยา, อาเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Abstract
The research aimed; to study Administration in Accordance with Good Governance of Ayotaya
Municipality ; to compare demographic factors; Sex, Age, Education level, profession, monthly income, that
affected the application of the Good Governance Participate. This was quantitative research. Research
samples were 500 local people residing in the jurisdiction of the Ayotaya Municipality. The research
instrument was a 5- rating-scale questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean and
standard deviation. The hypotheses were tested by t-test and one-way analysis of variance (ANOVA)
The results suggest that Comments on the management principles of good governance of
Ayotaya Municipality. Overall and specific overall and specific at a high level. averaging descending
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order, the first three primary areas of accountability, the participation involved and the accountability
rule of law; demographic factors could significantly led to the difference in public opinion regarding
good governance principles. There were a significant different at 0.05 level among towards the good
governance administration, then accepted the hypothesis.
Key words: Good Governance, Ayotaya Municipality, Ayutthaya District, Ayutthaya Province

บทน า
ปัจจุบันสถานการณ์ของสังคมไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในขณะนี้
ซึ่งเป็นยุคของกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ทาให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยมี การเปลี่ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ไปตาม
อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีเป็นผลรวมไปถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วสู่ประชาชน แต่ ร ะบบการ บริ ห ารงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเกิ ดความไม่ ส อดคล้ อ ง และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงทาให้ สังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ในการบริ ห ารของแต่ ล ะประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลต่อองค์การอื่นๆอย่างมากมาย การบริหารเป็นเรื่องที่ ส าคั ญ ยิ่ ง
ต่อการดาเนินงานขององค์การเพราะเป็นเครื่องมือที่ ชี้ให้เห็นถึงความสาเร็จ และความล้มเหลวความมี ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ความไร้ประสิทธิภาพขององค์การ ในปัจจุบันการบริหารจัดการมีความสลับซับซ้อน กว่าในอดีต แต่การบริหารจั ดการของ
หน่วยงานของรัฐยังอยู่ในช่วงปรับตัวทาให้การบริหารไม่มปี ระสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเท่าที่ควร แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
(Good Governance) ไดรับ ความสนใจอยางกวางขวาง โดยเฉพาะองคการภาครัฐไดใหความสาคัญและนาแนวคิ ดนี้ ไ ป
ประยุกตใชกับ การบริหารองคการหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เกี่ยวของกับการบริหารงานที่มีประสิ ท ธิ ภ าพ
สูประชาชนโดยมุงใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุมใหผูบริหารสามารถ ปฏิบัติงานไดบรรลุ ตาม
เปาหมาย สถาบันที่ทาหนาที่บริหารงานภาครัฐ นอกจากจะตองกาหนดบทบาท ของตนอยางชัดเจนแลว มีความพรอมที่จะ
ถูกตรวจสอบตอแนวทางการใชอานาจในการดาเนินงาน (มาฤดี ชูลีรักษ์, 2551)
เทศบาลเมืองอโยธยาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบลอโยธยาเป็นเทศบาลเมืองอโยธยา ตั้งแต่วันที่
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) (2548) พ.ศ. 2546 มาตรา 10 "เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นอันเป็ น ที่ ตั้ง ศาลากลาง
จังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ร ะบุ
ชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย มีที่ตั้งและอาณาเขตโดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 3
ตาบล ได้แก่ ตาบลไผ่ลิง 7 หมู่ ตาบลคลองสวนพลู 2 หมู่ และตาบลหันตรา 1 หมู่ โดยในปัจจุบันนี้เทศบาลเป็นองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการพยายามในการจัดการทั้งทรัพยากรบุคคลและพนักงานฝ่ายต่างๆ อยู่เสมอ แต่
ในขณะเดียวกันอดีตที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาด้านบุคลากรอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานก็ต้องมีบุคลากรที่บริหารงาน
นั้นมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยแน่นอนที่สุดว่าการบริหารงานเทศบาลทุ กที่ล้วนต้องมีปั ญ หาในองค์ ก รทุ ก องค์ ก ร
อาทิ เช่น ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอต่อหน่วยงาน และปัญหาที่มีข้อจากัดในในด้านงบประมาณต่ อ
การบริหารงานในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน เป็นต้น พอนาหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรั บ ผิ ดชอบ และหลั ก ความ
คุ้มค่า มาใช้บริหารงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อให้มรี ะบบการบริหารจัดการที่ดี เข้าถึงประชาชนได้
ดีที่สุดและรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562
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ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของเทศบาลเมืองอโยธยาตามหลักธรรมาภิบาล
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรั บ ผิ ดชอบ และหลั ก ความ
คุ้มค่า เหตุผลเพราะเทศบาลเมืองอโยธยานั้นมีมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตเทศบาล อันนามาซึ่งความสุข
ของประชาชนในเขตเทศบาล การมีคุณธรรมและจริยธรรม การมีเสรีภาพ การแก้ไขปัญหาความยากจนให้ ป ระชาชนมี
รายได้โดยให้ทุกชุมชนรวมกลุ่มทาสินค้าตามที่ตนเองถนัดในแต่ละท้องถิ่นแล้วจัดการมีสิ่งแวดล้อม ในการดารงชี พ ที่ ดี มี
คุณภาพ และเศรษฐกิจมีความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้ประชาชนมีงานทาและมีรายได้ที่เกิดจากการน า
วัสดุในหมู่บ้านที่มีอยู่มากของแต่ละหมู่บ้านมาสร้างมูลค่าเพิม่ ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลดีขึ้นเมือ่ มี
งานมีเงินประชาชนก็มีความสุข ยังรวมถึงการรณรงค์ ให้ประชาชนประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนาเมื่ อ มี เ วลาว่ า งท าให้
ประชาชนมีศีลธรรมและจริยธรรมไปด้วย เมื่อผู้วิจัยได้ทาการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ผู้ วิ จั ย ก็ จ ะท าเอกสารเผยแพร่ ก าร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปยังเทศบาลเมืองอโยธยาและเทศบาลที่มีความสนใจในหลักการบริหารงานของเทศบาล
อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ก ารวิจ ัย
1. ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของของเทศบาลเมืองอโยธยา อาเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานในการวิจ ัย
ประชากรในเทศบาลเมืองอโยธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
1. ประช ากรและกลุ่ม ตัว อย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอโยธยา อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 20,059 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ ประชากรซึ่ ง พั ก อาศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งอโยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน
(Krejcie. R.V. and Morgan. D.W) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้
จานวน 500 คน
2. เค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม ( Questionnaire) แบบปลายปิ ดที่ ส ร้ า งขึ้ น มา จาก
การศึ ก ษาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลเมื อ งอโยธยา อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม หั ว ข้ อ ที่ ต้อ งการศึ ก ษา การบริ ห ารงานตาม
หลักธรรมภิบาล โดยใช้แนวของ Likert ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะ เป็นคาถามปลาย
ปิดแบบมีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้ เพี ย งคาตอบเดี ย ว (Best Answer)
จานวน 5 ข้อได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) รายได้ต่อเดือน
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ส่ ว นที่ 2 ค าถาม เกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานตา มหลั ก ธรรมา ภิ บ าลของเทศบาลเ มื อ งอโ ยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจานวนทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลั ก คุ ณ ธรรม 3) หลั ก
ความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลั ก ความรั บ ผิ ดชอบ 6) หลั ก ความคุ้ ม ค่ า ซึ่ ง ในการประเมิ น ผลลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (1967) (Likert Scale)
จานวน 30 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ 5 ระดับ คือ
1) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมากที่สุด
5 คะแนน
2) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมาก
4 คะแนน
3) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลปานกลาง
3 คะแนน
4) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลน้อย
2 คะแนน
5) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด
1 คะแนน
การสร้างและตรวจสอบค ุณ ภาพเค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการวิจัย
1.ศึกษาเอกสาร ตารา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.รวบรวมข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลเมื อ ง
อโยธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
5 ระดับ
3.นาแบบสอบถามทาการประเมินความสอดคล้องกับเนื้อหา (IOC) โดยผ่ า นการประเมิ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 ท่าน
4.นาแบบสอบถามไปทาการทดลองกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คนเพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ของแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข ้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีวิธีการดาเนินงาน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยตนเอง โดยให้
หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 500 คน
2. บันทึกข้อมูลเอกสารและข้อมูลแบบสอบถามเพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจานวน 500 ชุดโดยวิธีสุ่ม ตัวอย่างอย่ า งง่ า ยตาม
สัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชน โดยที่แบบสอบถามได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จานวน 500 ชุ ด จึ ง คิ ดเป็ น
100 เปอร์เซ็นต์
4. การวิเ ค ราะห์ข ้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สาเร็จรูปเพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ค่ า ความถี่ ( frequency) และค่ า
ร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ย วกั บ การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ของเทศบาลเมื อ งอโยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยการหา ค่ า เฉลี่ ย ( mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) (สาราญ มีแจ้ง, 2545)
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3. วิเคราะห์สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยจาแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพและรายได้ต่อเดือนโดย การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจ ัย
ส่ว นที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชากรในเขต เทศบาลเมืองอโยธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 500 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
30-39 ปี จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 172 คนคิดเป็ น ร้ อ ยละ 34.4 ส่ ว น
ใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 33 มีรายได้ระหว่ า ง 5,001– 10,000 บาท
จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองอโยธยา
X
อาเภอพระนค รศ รีอยุธ ยา จัง หวัด พระนค รศ รีอยุธ ยา
1. หลักนิติธรรม
4.12
2. หลักคุณธรรม
4.09
3. หลักความโปร่งใส
4.07
4. หลักการมีส่วนร่วม
4.13
5. หลักความรับผิดชอบ
4.03
6. หลักความคุ้มค่า
4.17
รวม
4.11

อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
S.D.

การแปลผล

0.80
0.78
0.78
0.80
0.74
0.82
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ส่ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การบริ ห ารงานตาม หลั ก ธรรมาภิ บ าลเทศบาลเมื อ งอโยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลั ก ความ
โปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า มีความคิดเห็นอยู่ใ น ระดับมากที่ สุ ด ( X =
4.17, S.D.= 0.82) รองลงมา คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่ ว นร่ ว ม มี ความคิ ดเห็ น อยู่ ใ น
ระดับมาก ( X = 4.13,S.D.= 0.80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้ า นหลั ก ความ
รับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D.= 0.74) ตามลาดับเมื่อพิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุก
ประเด็นมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูล การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา มีความเบี่ยงเบนน้อย
รายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างการบริหารงานของ เทศบาลเมืองอโยธยา จ าแนก
ตาม ลักษณะส่วนบุคคล ในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยและรายด้าน
เพศ
อายุ
การศ ึกษา อาช ีพ รายได้/เดือน
หลักธ รรมมาภิบาล
Sig
Sig
Sig
Sig
Sig
1. หลักนิติธรรม
0.87
0.923
0.109
0.121
0.100
2. หลักคุณธรรม
0.45
0.575
0.124
0.264
0.164
3. หลักความโปร่งใส
0.86
0.042*
0.226
0.215
0.142
4. หลักการมีส่วนร่วม
0.80
0.010*
0.085
0.297
0.284
5. หลักความรับผิดชอบ
0.30
0.440
0.090
0.114
0.226
6. หลักความคุ้มค่า
0.91
0.064
0.587
0.442
0.128
เฉลี่ย
0.91
0.294
0.127
0.180
0.028
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ส่ว นที่ 3 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา โดย
เฉลี่ยและรายด้าน จาแนกตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล สรุปผลดังนี้
1) เพศ พบว่าประชาชนทีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองอโยธยา โดยเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.91)
2) อายุ จาแนกตามกลุ่ ม อายุ โ ดยเฉลี่ ย ไ ม่ มี ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(Sig = 0.294) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความแตกต่างกัน คือ หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม
โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05
3) ระดับการศึกษา พบว่าจาแนกตามระดับการศึกษา โดยเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 (Sig = 0.127)
4) อาชีพ พบว่า จาแนกตามอาชีพ โดยเฉลี่ยไม่มีความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(Sig = 0.180)
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.028)

อภิปรายผลการวิจ ัย
1. ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเทศ บาลเมืองอโยธ ยา การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้ ว ยหลั ก นิ ติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรั บ ผิ ดชอบ และหลั ก ความคุ้ ม ค่ า ในภาพรวมมี
กระบวนการพัฒนาชุมชนระดับมากทุกดัชนี โดยเฉพาะหลักความคุ้มค่า ที่ประชากรส่วนใหญ่ มีความคิ ดเห็ น ว่ า เทศบาล
เมืองอโยธยา มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารมากที่สุด รองลงมาคื อ หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก นิ ติธ รรม หลั ก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบตามลาดับ โดยจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านหลักนิต ิธรรม โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับ มาก โดย. เทศบาลเมืองอโยธ
ยา ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยไม่เลือกปฏิ บั ติม ากที่ สุ ด รองลงมา คื อ
เทศบาลเมืองอโยธยา มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่าง
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ต่อเนื่อง และ เทศบาลเมืองอโยธยา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อบัญญัติ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิและ หน้าที่ของประชาชน
อย่างทั่วถึง ตามลาดับ
ด้านหลักค ุณธรรม โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารของเทศบาล
เมืองอโยธยา มีคุณธรรมมีการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน มากที่สุด รองลงมา คือ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองอโยธยา ตระหนักในหน้าที่ของตน พิจารณาเรื่องต่างๆ ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม และเทศบาลเมืองอ
โยธยา จัดทากรอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรฐานจริยธรรม ตามลาดับ
ด้านหลักค วามโปร่ง ใส โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลเมืองอ
โยธยา ได้สรุปผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ และเงื่อนไขการรับบริการของเทศบาล ให้ประชาชนรับรู้ ตรวจสอบได้ กั บ
เทศบาลเมืองอโยธยา สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง มากที่ สุ ดเท่ า กั น รองลงมา คื อ
เทศบาลเมืองอโยธยา ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้ประชาชนทราบ และ เทศบาลเมืองอโยธยา มี วิ ธี ก ารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ในท้องถิ่นหลายวิธี ตามลาดับ
ด้านหลักการมีส่ว นร่ว ม โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดย เทศบาลเมือง
อโยธยาให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาในแผนพัฒนา 5 ปี/ประจาปี เพื่อสอดคล้องกับความต้องการ ประชาชน มาก
ที่สุด รองลงมา คือ เทศบาลเมืองอโยธยาให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาฯของเทศบาลเพื่ อ
ความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและเทศบาลเมืองอโยธยาให้ประชาชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาฯ เพื่อแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ตามลาดับ
ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลเมืองอ
โยธยานาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีมาของบประมาณ นาไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือ เทศบาลเมื อ
งอโยธยาจริงใจในการนาโครงการ/กิจกรรมที่เสนอโดยประชาชนปฏิบัติเป็นรูปธรรม คานึงถึง ความจาเป็ น เร่ ง ด่ ว น และ
เทศบาลเมืองอโยธยาบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพเป็นธรรม ทั่วถึงตามลาดับ
ด้านหลักความค ุ้ม ค ่า โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเทศบาลเมือง
อโยธยาจัดลาดับความจาเป็นในการดาเนินแผนงานเพือ่ ประโยชน์แก่ประชาชน กับ เทศบาลเมืองอโยธยาบริหารงาน จัดซื้อ จัดจ้าง โดยมีการเจราเพือ่ ความประหยัด มีงบประมาณเหลือประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ, ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์” ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารที่กล่าวเน้นย้าถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้านต่างๆว่าถ้าทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิ บ าล มี ความ
สานึกและตระหนักในความสุจริตใจ โปร่งใส และคานึงถึงความคุ้มค่าให้มากที่สุดจะทาให้มหาวิทยาลัย ฯ เกิ ดการพั ฒ นา
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ผลการทดสอบสมมติฐ าน ประชากรในเทศบาลเมื อ งอโยธยา อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรร
มาภิบาลไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จาแนกได้ดังนี้
1. จาแนกตามเพศ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จาแนกตามเพศ พบวา โดยเฉลี่ย
และรายดาน ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงชัย นกขมิ้น (2556: บทคัดย่ อ ,
ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ บริหารสวนตาบล: กรณี ศึก ษาองคการบริ ห ารส วน
ตาบลในจังหวัดสมุทรปราการ”) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริห าร สวนตาบล:
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตาบล ในจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา ระดั บ ความเป นธรรมาภิ บ าลในการ
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พัฒนาทองถิ่นของ องค์การบริหารสวนตาบลในจังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด านของ
ความ เปนธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น พบวา การพัฒนาตามหลักความคุมคามากที่สุดและนอยที่สุด คือ การพั ฒ นา
ตามหลักการมีสวนรวมและประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เขตพื้นที่ ที่อาศัยและระยะเวลาพ านั ก อาศั ย
ในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับความเปนธรรมาภิบาลของ องคการบริหารสวนตาบลไมแตกตางกัน สวนประชาชน
ที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอระดับ ความเปนธรรมาภิบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
2. จาแนกตามอายุ อายุทีแตกต่างมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บ าลของ เทศบาล
เมืองอโยธยาไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้เมือพิจารณา เป็นรายด้านพบว่าพบว่าด้านที่มีความแตกต่ า ง
กัน คือ หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม โดยมีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ พระสวัสดิ์ ชินวโส (เชื้อคาฮด) (2555) ศึกษาเรื่อง “การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใ นการบริ ห ารจั ดการ
ของเทศบาลตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร” การวิเคราะห์เปรียบเทียบการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ ใ น
การบริหารจัดการของเทศบาลตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดั บ
การศึกษาพบว่า ผู้บริหาร และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลดงหลวง ที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษาต่างกั น
มี การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการโดยรวมทั้ง ๖ ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเพศ อายุและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการนาหลักธรรมาภิ บ าล ไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ดการของ
เทศบาลตาบลดงหลวง เพราะผู้บริหารและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เทศบาลตาบลดงหลวงส่วนใหญ่จะใช้หลักธรรมใน
การบริหารจัดการอยู่แล้ว จึงทาให้ผลของการนาหลักธรรมไปบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน
3. จาแนกตามวุฒ ิการศ ึกษา ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ ห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของเทศบาล เมืองอโยธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิ จั ย ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วุ ฒิ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ อ งกั บงานวิ จั ย ของ
นพาพร ตรีพิษจักร (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีระดับการศึกษาต่ า งกั น มี
ความคิดเห็นต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมไม่แตกต่างกัน การนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ในความคิ ดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่ ว นตาบล
ในเขตอาเภอท้ายเหมือง ด้านการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยภาพรวมพบว่ามีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลในระดั บ มาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็น การประกาศกาหนดระยะเวลา และประกันการแล้วเสร็จของการให้บริการสาธารณะของแต่ ล ะงาน
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และความกระตือรือร้นของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการลด การปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเพื่ อตอบสนองความต้ อ งของ
ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
4. จาแนกตามอาช ีพ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จาแนกตามอาชี พ พบว าโดย
เฉลี่ยและรายดานไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยสอดคลอง กั บ งานวิ จั ย ของ นุ กุ ล วั ฒ นากร
(2554) : บทคัดยอ, “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตาบล บาง
รักนอย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไดทาการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองท องถิ่ น
ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตาบลบางรักนอย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบวาการมี สวนร
วมไปใชสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบลและเขารวมกับฟงการประชุมสภาหรื อ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารองคการสวนตาบลอยูในระดับต่า สวนการมีสวนรวมในกิจกรรมของ องคการบริหารสวนตาบลและ
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การมีสวนรวมในการตรวจสอบการทางานขององคการบริหารสวนตาบล อยูในระดับปานกลาง สภาพปญหาและอุ ป สรรค
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวน ทองถิ่นองคการบริหารสวนตาบล คือ องคการบริหาร สวนตาบลไมได
ประชาสัมพันธใหประชาชนเห็น รูปธรรมในการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะการเขามีสวนรวมรับฟงการ
ประชุมสภา หรือประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป นแนวทางดาเนิ น การแก ไขป ญหาในท องถิ่ น และชี้ แ จงวิ ธี ก าร
ดาเนินการแกไขปญหาของทองถิ่น ใหประชาชนรับรูจึงจะทาใหประชาชนเห็น ความส าคั ญ ของการมี สวนร วมในการ
ปกครองสวนทองถิ่น สถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนกับการมีสวนรวมของประชาชน ในการปกครองส วนทองถิ่ น
การไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การเขารวมการบริหารสวนตาบลพบวาอยู ในระดั บ ต่ า สวนสถานภาพทางสั ง คมของ
ประชาชนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมไปใชสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง การเขารวมรับ ฟงการประชุ ม หรื อ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร การเขารวมกิจกรรมการ ตรวจสอบการทางานขององคการบริหารสวนตาบล พบวาอยูในระดับต่า
5. จาแนกตามรายได้ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาล เมืองอโยธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า รายได้ ต่อ เดื อ น
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิภ าพรรณ
ผิวออน (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตาบลกุยเหนือ อาเภอกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ตอเดื อ นตางกั น มี ความ
คิดเห็น ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกตางกัน โดยการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บ าล
ขององคการบริหารสวนตาบลกุยเหนือ พบวาประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวาองคการบริหารสวนตาบลกุยเหนือ มีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ ใหเหมาะสมถูกกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเปดโอกาส ใหประชาชน
ติดตามตรวจสอบการบริหารงานอยางสม่าเสมอ รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี ส วนร วมในการประเมิ น ผล
สาหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนตาบลกุยเหนือ ประชาชนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา บุคลากรมีความรับผิดชอบใน
หนาที่ของตนเมื่อไดรับมอบหมาย และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ออนนอมถอมตน พรอมใหบริการ ความคิดเห็นของประชาชนส
วนใหญมีความเห็นวาองคการบริหาร สวนตาบลกุยเหนือ มีการใชหลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน ซึ่ ง ท าให การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

ข้อ เสนอแนะจากการวิจ ัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ หารตามหลั ก ธรรมา ภิ บ า ลของ เทศบาลเ มื อ งอโยธย า อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่าเทศบาลเมืองอโยธยา มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ ห ารงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการตรวจสอบการออก ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็ น ของ
ท้องถิ่น เพื่อให้การออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ตรงกับสภาพปัญหาและครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย มี ก ารจั ดแถลง
ผลงานกิจกรรมดาเนินงานของ เทศบาลทุกรอบปีให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอยู่ อ ย่ า งสม่ าเสมอ รวมถึ ง ควรเปิ ด
โอกาสให้ทุกภาคส่วน รวมถึงมีส่วนร่วมในการทางานและควรเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์ ก รภายนอก มี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมของเทศบาล ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้เทศบาลเมืองอโยธยา มีการใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการบริหารตามหลักธรรมาภิ บ าล
ด้านอื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
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