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บทค ัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของของเทศบาล  เมืองอโยธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือประชากรท่ีพักอาศัย
อยู่ในเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 500 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้  คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัย 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอ
โยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี 3 ล าดับแรกดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านหลักนิติธรรม  
2) ประชากรในเทศบาล เมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีเพศ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 

 

ค  าส าค ัญ: หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลเมืองอโยธยา, อ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 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 Municipal ity. 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 ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกโดยเฉพาะ อย่างย่ิงในขณะนี้ 

ซ่ึงเป็นยุคของกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ท าให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยมี การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไปตาม
อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีเป็นผลรวมไปถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วสู่ประชาชน แต่ระบบการ  บริหารงานท้ังภาครัฐ และเอกชนเกิดความไม่สอดคล้อง และทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงท าให้ สังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปัญหาท่ีแท้จริง ในการบริหารของแต่ละประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงส่งผลต่อองค์การอ่ืนๆอย่างมากมาย การบริหารเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ  ย่ิง
ต่อการด าเนินงานขององค์การเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวความมี ประสิทธิภาพหรือ
ความไร้ประสิทธิภาพขององค์การ ในปัจจุบันการบริหารจัดการมีความสลับซับซ้อน กว่าในอดีต แต่การบริหารจัดการของ
หน่วยงานของรัฐยังอยู่ในช่วงปรับตัวท าให้การบริหารไม่มปีระสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเท่าท่ีควร แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ไดรับ ความสนใจอยางกวางขวาง โดยเฉพาะองคการภาครัฐไดใหความส าคัญและน าแนวคิดนี้ ไป
ประยุกตใชกับ การบริหารองคการหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เก่ียวของกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สูประชาชนโดยมุงใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุมใหผูบริหารสามารถ ปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมาย สถาบันท่ีท าหนาท่ีบริหารงานภาครัฐ นอกจากจะตองก าหนดบทบาท ของตนอยางชัดเจนแลว มีความพรอมท่ีจะ
ถูกตรวจสอบตอแนวทางการใชอ านาจในการด าเนินงาน (มาฤดี ชูลีรักษ์, 2551) 

เทศบาลเมืองอโยธยาได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากเทศบาลต าบลอโยธยาเป็นเทศบาลเมอืงอโยธยา ต้ังแต่วันท่ี 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงแก้ไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) (2548) พ.ศ. 2546 มาตรา 10 "เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถ่ินอันเป็นท่ีต้ังศาลากลาง
จังหวัด หรือท้องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต่หนึ่งหมื่นคนข้ึนไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใ ห้ระบุ
ช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย มีท่ีต้ังและอาณาเขตโดยมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 3 
ต าบล ได้แก่ ต าบลไผ่ลิง 7 หมู่ ต าบลคลองสวนพลู 2 หมู่ และต าบลหันตรา 1 หมู่ โดยในปัจจุบันนี้เทศบาลเป็นองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีการพยายามในการจัดการท้ังทรัพยากรบุคคลและพนักงานฝ่ายต่างๆ อยู่เสมอ แต่
ในขณะเดียวกันอดีตท่ีผ่านมาก็ยังมีปัญหาด้านบุคลากรอยู่บ้างเก่ียวกับเร่ืองของการบริหารงานก็ต้องมีบุคลากรท่ีบริหารงาน
นั้นมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยแน่นอนท่ีสุดว่าการบริหารงานเทศบาลทุกท่ีล้วนต้องมีปัญหาในองค์กรทุกองค์กร 
อาทิ เช่น ปัญหาขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญไม่เพียงพอต่อหน่วยงาน และปัญหาท่ีมีข้อจ ากัดในในด้านงบประมาณต่อ
การบริหารงานในการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน เป็นต้น พอน าหลักธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด้วยหลัก 
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า มาใช้บริหารงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงเทศบาลเมืองอโยธยา เพื่อให้มรีะบบการบริหารจัดการท่ีดี เข้าถึงประชาชนได้
ดีท่ีสุดและรวดเร็วจนเป็นท่ียอมรับ 
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ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองการบริหารงานของเทศบาลเมืองอโยธยาตามหลักธรรมาภิบาล   
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า เหตุผลเพราะเทศบาลเมืองอโยธยานั้นมีมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตเทศบาล อันน ามาซ่ึงความสุข
ของประชาชนในเขตเทศบาล การมีคุณธรรมและจริยธรรม การมีเสรีภาพ การแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนมี
รายได้โดยให้ทุกชุมชนรวมกลุ่มท าสินค้าตามท่ีตนเองถนัดในแต่ละท้องถ่ินแล้วจัดการมีส่ิงแวดล้อม ในการด ารง ชีพ ท่ีดี มี
คุณภาพ และเศรษฐกิจมีความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะก่อประโยชน์ให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้ท่ีเกิดจากการน า
วัสดุในหมู่บ้านท่ีมีอยู่มากของแต่ละหมู่บ้านมาสร้างมลูค่าเพิม่ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลดีข้ึนเมือ่มี
งานมีเงินประชาชนก็มีความสุข ยังรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อมีเวลาว่างท าใ ห้
ประชาชนมีศีลธรรมและจริยธรรมไปด้วย เมื่อผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยก็จะท าเอกสารเผยแพร่การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปยังเทศบาลเมืองอโยธยาและเทศบาลท่ีมีความสนใจในหลักการบริหารงานของเทศบาล
อ่ืนๆ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์การวิจัย 
1. ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
2. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ประชากรในเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีเพศ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

 

วิธ ีด าเนินการวิจัย 
 1. ประช ากรและกลุ่มต ัวอย่าง  
     1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้รับบริการท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 20,059 คน 
     1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรซ่ึงพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie. R.V. and Morgan. D.W) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 
จ านวน 500 คน 
 2. เค ร ื่องม ือที่ใช ้ในการวิจัย 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิดท่ีสร้าง ข้ึนมา จาก
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมหัวข้อท่ีต้องการศึกษา  การบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล โดยใช้แนวของ Likert ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน  ดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะ เป็นค าถามปลาย
ปิดแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้ เพียงค าตอบเดียว (Best Answer) 
จ านวน 5 ข้อได้แก่ 1) เพศ  2) อายุ  3) ระดับการศึกษา  4) อาชีพ  5) รายได้ต่อเดือน 
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 ส่วนท่ี 2 ค าถาม เก่ียวกับการบ ริหาร งานตามหลักธรรมา ภิบาลของเทศบาลเ มืองอโ ยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนท้ังหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลัก
ความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ  6) หลักความคุ้มค่า  ซ่ึง ในการประเมินผลลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (1967) (Likert Scale)  
จ านวน 30 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ  5 ระดับ  คือ  
 1)  มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมากท่ีสุด    5  คะแนน  
 2)  มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมาก    4  คะแนน  
 3)  มีการใช้หลักธรรมาภิบาลปานกลาง    3  คะแนน  
 4)  มีการใช้หลักธรรมาภิบาลน้อย               2  คะแนน  
 5)  มีการใช้หลักธรรมาภิบาลน้อยท่ีสุด    1  คะแนน   

การสร ้างและตรวจสอบค ุณภาพเค ร ื่องม ือที่ใช ้ในการวิจัย  
     1.ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
     2.รวบรวมข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง    
อโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า        
5 ระดับ 
     3.น าแบบสอบถามท าการประเมินความสอดคล้องกับเนื้อหา ( IOC) โดยผ่านการประเมินจากผู้เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน 
     4.น าแบบสอบถามไปท าการทดลองกับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม  

3. การ เก็บรวบรวมข ้อม ูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีวิธีการด าเนินงาน ตามข้ันตอนดังนี้  
    1. ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยตนเอง  โดยให้

หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 500 คน  
    2. บันทึกข้อมูลเอกสารและข้อมูลแบบสอบถามเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ  
    3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 500 ชุดโดยวิธีสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่ายตาม

สัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชน โดยท่ีแบบสอบถามได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จ านวน 500 ชุด  จึง คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ 
 4. การวิเค ราะห์ข ้อม ูล 

    ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์  ดังนี้    

    1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี  ค่าความถ่ี ( frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage)    

    2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยการหา  ค่าเฉล่ีย (mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard  deviation) (ส าราญ มีแจ้ง, 2545) 
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    3. วิเคราะห์สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยจ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพและรายได้ต่อเดือนโดย การทดสอบค่าที (t-test) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชากรในเขต เทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 500 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 มีอายุระหว่าง 
30-39 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 172 คนคิดเป็นร้อยละ 34.4 ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 33 มีรายได้ระหว่าง 5 ,001– 10 ,000 บาท 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผลการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล ของเทศบาลเมอืงอโยธยา

อ าเภอพระนค รศ ร ีอยุธ ยา จังหวัดพระนค รศ ร ีอยุธ ยา 
X  S.D. การแปลผล 

1.  หลักนิติธรรม    
2.  หลักคุณธรรม    
3.  หลักความโปร่งใส   
4.  หลักการมีส่วนร่วม 
5.  หลักความรับผิดชอบ   
6.  หลักความคุ้มค่า 

รวม 

4.12 
4.09 
4.07 
4.13 
4.03 
4.17 
4.11 

0.80 
0.78 
0.78 
0.80 
0.74 
0.82 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองอโยธยา  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3)  หลักความ
โปร่งใส  4) หลักการมีส่วนร่วม  5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า   

ผลการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D.=0.79)  เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า  มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  ( X = 
4.17, S.D.= 0.82)  รองลงมา คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.13,S.D.= 0.80)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความ

รับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D.= 0.74)  ตามล าดับเมื่อพิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุก
ประเด็นมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูล การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา มีความเบ่ียงเบนนอ้ย 
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างการบริหารงานของ เทศบาลเมืองอโยธยา จ าแนก
ตาม ลักษณะส่วนบุคคล ในด้านต่างๆ โดยเฉล่ียและรายด้าน  

หลักธ รรมมาภิบาล 
เพศ  อายุ การศ ึกษา อาช ีพ รายได/้เดอืน 
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   
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05   
 

ส่วนที่ 3 จากตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา โดย
เฉล่ียและรายด้าน  จ าแนกตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล สรุปผลดังนี้  

1)  เพศ พบว่าประชาชนทีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองอโยธยา โดยเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.91)  

2)  อายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุโดยเฉล่ีย ไ ม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.05  
(Sig = 0.294) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีความแตกต่างกัน คือ หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม 
โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05  

3) ระดับการศึกษา พบว่าจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (Sig = 0.127)  

4)  อาชีพ พบว่า จ าแนกตามอาชีพโดยเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.05    
(Sig = 0.180)  

5)  รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยเฉล่ีย ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.028) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการบรหิารงานตาม หลักธรรมาภบิาลเทศ บาลเม ืองอโยธ ยา  การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงประกอบด้วยหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมมี
กระบวนการพัฒนาชุมชนระดับมากทุกดัชนี โดยเฉพาะหลักความคุ้มค่า ท่ีประชากรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าเทศบาล
เมืองอโยธยา มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารมากท่ีสุด รองลงมาคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบตามล าดับ โดยจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด ้านหลักนติธิรรม  โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับ มาก โดย. เทศบาลเมืองอโยธ
ยา ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และให้บริการประชาชนในพื้นท่ี โดยไม่เลือกปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
เทศบาลเมืองอโยธยา มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่าง
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ต่อเนื่อง และ เทศบาลเมืองอโยธยา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อบัญญัติ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้องสิทธิและ หน้าท่ีของประชาชน
อย่างท่ัวถึง ตามล าดับ 

ด ้านหลักคณุธรรม  โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารของเทศบาล
เมืองอโยธยา มีคุณธรรมมีการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองอโยธยา ตระหนักในหน้าท่ีของตน พิจารณาเร่ืองต่างๆ ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม และเทศบาลเมืองอ
โยธยา จัดท ากรอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรฐานจริยธรรม ตามล าดับ 

ด ้านหลักค วามโปร ่งใส โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลเมืองอ
โยธยา ได้สรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และเงื่อนไขการรับบริการของเทศบาล ให้ประชาชนรับรู้ ตรวจสอบได้ กับ 
เทศบาลเมืองอโยธยา สร้างการรับรู้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่าง ท่ัวถึง  มากท่ีสุดเท่ากัน  รองลงมา คือ 
เทศบาลเมืองอโยธยา ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญให้ประชาชนทราบ และ เทศบาลเมืองอโยธยา มี วิธีการเผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสาร ในท้องถ่ินหลายวิธี ตามล าดับ 

ด ้านหลักการมีส่วนร ่วม  โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดย เทศบาลเมือง 
อโยธยาให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาในแผนพัฒนา 5 ปี/ประจ าปี เพื่อสอดคล้องกับความต้องการ ประชาชน มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ เทศบาลเมืองอโยธยาให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาฯของเทศบาลเพื่อ
ความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและเทศบาลเมืองอโยธยาให้ประชาชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาฯ เพื่อแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน ตามล าดับ 

ด ้านหลักความรบัผดิชอบ โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลเมืองอ
โยธยาน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีมาของบประมาณ น าไปสู่การปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมา คือ เทศบาลเมือ
งอโยธยาจริงใจในการน าโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอโดยประชาชนปฏิบัติเป็นรูปธรรม ค านึงถึง  ความจ าเป็นเร่ง ด่วน และ 
เทศบาลเมืองอโยธยาบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพเป็นธรรม ท่ัวถึงตามล าดับ 

ด ้านหลักความค ุ้มค ่า โดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเทศบาลเมือง  
อโยธยาจัดล าดับความจ าเป็นในการด าเนินแผนงานเพือ่ประโยชน์แก่ประชาชน กับ เทศบาลเมืองอโยธยาบริหารงาน จัดซ้ือ - 
จัดจ้าง โดยมีการเจราเพือ่ความประหยัด มีงบประมาณเหลือประชาชนได้ประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงมค่ีาเฉล่ียเท่ากัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ, ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์” ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารท่ีกล่าวเน้นย้ าถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้านต่างๆว่าถ้าทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความ
ส านึกและตระหนักในความสุจริตใจ โปร่งใส และค านึงถึงความคุ้มค่าให้มากท่ีสุดจะท าให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

2. ผลการทดสอบสมมต ิฐาน  ประชากรในเทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จ าแนกได้ดังนี้ 

1. จ าแนกตามเพศ  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามเพศ พบวา โดยเฉล่ีย
และรายดาน ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงชัย นกขมิ้น (2556: บทคัดย่อ, 
ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ บริหารสวนต าบล: กรณีศึกษาองคการบริหารส วน
ต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ”) ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร สวนต าบล: 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบล ในจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา ระดับความเป นธรรมาภิบาลในการ
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พัฒนาทองถ่ินของ องค์การบริหารสวนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด านของ
ความ เปนธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถ่ิน พบวา การพัฒนาตามหลักความคุมคามากท่ีสุดและนอยท่ีสุด คือ การพัฒนา
ตามหลักการมีสวนรวมและประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เขตพื้นท่ี ท่ีอาศัยและระยะเวลาพ านักอาศัย
ในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับความเปนธรรมาภิบาลของ องคการบริหารสวนต าบลไมแตกตางกัน สวนประชาชน
ท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอระดับ ความเปนธรรมาภิบาลแตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 

2. จ าแนกตามอายุ อายุทีแตกต่างมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ  เทศบาล 
เมืองอโยธยาไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้เมือพิจารณา เป็นรายด้านพบว่าพบว่าด้านท่ีมีความแตกต่าง
กัน คือ หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ  พระสวัสด์ิ ชินว โส (เช้ือค าฮด) (2555) ศึกษาเร่ือง “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร” การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาพบว่า ผู้บริหาร และบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับเทศบาลต าบลดงหลวง ท่ีมีเพศ อายุและระดับการศึกษาต่างกัน 
มี การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการโดยรวมท้ัง ๖ ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากเพศ อายุและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาล  ไปใ ช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลต าบลดงหลวง เพราะผู้บริหารและบุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ เทศบาลต าบลดงหลวงส่วนใหญ่จะใช้หลักธรรมใน
การบริหารจัดการอยู่แล้ว จึงท าให้ผลของการน าหลักธรรมไปบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน  

3. จ าแนกตามวุฒ ิการศ ึกษา ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของเทศบาล เมืองอโยธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวุฒิ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นพาพร ตรีพิษจักร (2553)  ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง “การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตอ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมไม่แตกต่างกัน การน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ในความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอท้ายเหมือง ด้านการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยภาพรวมพบว่ามีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในประเด็น การประกาศก าหนดระยะเวลา และประกันการแล้วเสร็จของการให้บริการสาธารณะของแต่ละงาน 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และความกระตือรือร้นของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการลด การปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องของ
ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

4. จ าแนกตามอาช ีพ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามอาชีพ พบว าโดย
เฉล่ียและรายดานไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลอง กับงานวิจัยของ นุกุล วัฒนากร 
(2554) : บทคัดยอ, “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนต าบล บาง
รักนอย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไดท าการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองท อง ถ่ิน 
ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนต าบลบางรักนอย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบวาการมี สวนร
วมไปใชสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลและเขารวมกับฟงการประชุมสภาหรือ ประชุม
คณะกรรมการบริหารองคการสวนต าบลอยูในระดับต่า สวนการมีสวนรวมในกิจกรรมของ องคการบริหารสวนต าบลและ
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การมีสวนรวมในการตรวจสอบการท างานขององคการบริหารสวนต าบล อยูในระดับปานกลาง สภาพปญหาและอุปสรรค 
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวน ทองถ่ินองคการบริหารสวนต าบล คือ องคการบริหาร  สวนต าบลไมได
ประชาสัมพันธใหประชาชนเห็น รูปธรรมในการมสีวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะการเขามีสวนรวมรับฟงการ
ประชุมสภา หรือประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเป นแนวทางด าเนินการแก ไขปญหาในทอง ถ่ินและช้ีแจง วิธีการ 
ด าเนินการแกไขปญหาของทองถ่ิน ใหประชาชนรับรูจึงจะท าใหประชาชนเห็นความส าคัญของการมี  ส วนรวมในการ
ปกครองสวนทองถ่ิน สถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนกับการมีสวนรวมของประชาชน ในการปกครองสวนทอง ถ่ิน 
การไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง การเขารวมการบริหารสวนต าบลพบวาอยู ในระดับต่ า สวนสถานภาพทางสังคมของ
ประชาชนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมไปใชสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกต้ัง การเขารวมรับ ฟงการประชุมหรือประชุม
คณะกรรมการบริหาร การเขารวมกิจกรรมการ ตรวจสอบการท างานขององคการบริหารสวนต าบล พบวาอยูในระดับต่ า 

5. จ าแนกตามรายได ้ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาล เมืองอโยธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ารายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพรรณ  
ผิวออน (2559)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน มีความ
คิดเห็น ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกตางกัน  โดยการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนต าบลกุยเหนือ พบวาประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวาองคการบริหารสวนต าบลกุยเหนือ มีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ ใหเหมาะสมถูกกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และเปดโอกาส ใหประชาชน
ติดตามตรวจสอบการบริหารงานอยางสม่ าเสมอ รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนไดเข ามามีส วนร วมในการประเมินผล 
ส าหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนต าบลกุยเหนือ ประชาชนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา บุคลากรมีความรับผิดชอบใน
หนาท่ีของตนเมื่อไดรับมอบหมาย และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ออนนอมถอมตน พรอมใหบริการ ความคิดเห็นของประชาชนส
วนใหญมีความเห็นวาองคการบริหาร สวนต าบลกุยเหนือ มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ซ่ึงท าใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ มากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
จากผลการ ศึกษาวิจัย เ ร่ือง “การบริหารตามห ลักธรรมา ภิบาลของ เทศบาลเ มืองอโยธย า อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่าเทศบาลเมืองอโยธยา มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แต่ควรมีการตรวจสอบการออก ข้อบัญญัติ  กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ
ท้องถ่ิน  เพื่อให้การออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ตรงกับสภาพปัญหาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการจัดแถลง
ผลงานกิจกรรมด าเนินงานของ เทศบาลทุกรอบปีให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบอยู่อย่างสม่ าเสมอ  รวมถึงควรเปิด 
โอกาสให้ทุกภาคส่วน  รวมถึงมีส่วนร่วมในการท างานและควรเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาล ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้เทศบาลเมืองอโยธยา มีการใ ช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านอ่ืน ๆ เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจัยใดท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน   
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