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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีและ 3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลอําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราวัดประเมินค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ ที่ผ่านการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป และผ่านการหาความเช่ือมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 
ครอนบาคระหว่างมีค่าอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาได้แก่ หลัก
ความรับผิดชอบหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่าตามลําดับ 
 2.  ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
พัฒนาองค์กรด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามลําดับ 
 3.  หลักธรรมาภิบาลส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลักความโปร่งใสส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สูงสุด และหลักนิติธรรม ส่งผลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตํ่าสุด โดยที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีได้ร้อยละ 68.20 
 

                                                 
1อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 



120             JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017                . 

คําสําคัญ: หลักธรรมาภิบาล  ประสิทธิผล  เทศบาล 
 
Abstract 
 The purposes of this research were1)  to study good governance principle of 
municipality in Mueang district, Pathumthani province. 2) to study the effectiveness of 
municipality in Mueang district, Pathumthani province and 3) to study the relationship 
between good governance principle with the effectiveness of municipality in Mueang 
district, Pathumthani province. The sample group consisted of 376 electorates and 
lived on municipality area in Mueang district, Pathumthaniprovince.The 
instrumentused for data collected was a 5 point-rating scale questionnaire and index 
of congruence (IOC) was found to be from 0.5 onwards. The reliability of the 
questionnaire was tested through an application of the technique of Cronbach’s-Alpha 
coefficient and was found to fall between 0.73 and 0.92. The statistics used to analyze 
the data obtained were percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis. 
 The study results revealed as follows: 
 1. Good governance principle of municipality in Mueang district, Pathumthani 
province as a whole was at the high level, when considering individual aspects found 
that the transparency principle and the average were at the highest level, followed by 
accountability principle, the rule of law principle, virtue principle, participation 
principle and economy principleorderly. 
 2. The effectiveness of municipality in Mueang district, Pathumthani province 
as a whole was at the high level, when considering individual aspects found that the 
quality of service and the average were at the highest level,followed by the 
organization development aspect, the effectiveness performance aspect andthe 
effectiveness as the action plan aspect orderly. 
 3. Good governance principle of municipality in Mueang district, Pathumthani 
province found that affecting the positive to good governance principle at .05 level of 
significance.By transparency principle affecting the positive to good governance 
principle of municipality in Mueang district, Pathumthani province was at the highest 
level and the rule of law principle affecting the positive to good governance principle 
of municipality in Mueang district, Pathumthani province was at the lowest level. By 
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predictors can predict the effectiveness of municipality in Mueang district, Pathumthani 
province as 68.20%. 
 
Keywords: Good Governance Principle, Effectiveness, Municipality 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก สืบเน่ืองมาจากการเมืองที่ ไม่เข้มแข็ง เกิดขึ้นจากความบกพร่อง          
ความอ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กร    
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตคอรัปช่ัน และการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ         
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการกินดีอยู่ดีของประชากรหากไม่ได้รับการ
จัดการ แก้ไข และป้องกันโดยเร่งด่วนแล้ว โอกาสฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทยอาจต้องใช้
เวลานานกว่าเท่าที่ควรจะเป็น ดังน้ันการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน ก็คือ การขจัดสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น และสร้างธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) 
 ปัจจุบันธรรมาภิบาลได้ถูกนํามาใช้ในองค์กรภาครัฐอย่างมาก เพ่ือก่อให้เกิดระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะช่วยสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจให้กับ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กรในระยะยาว (จิตติ กิตติเลิศไพศาล, 2550) สําหรับในภาคท้องถิ่น จากการปรับบทบาทของ
ภาครัฐที่การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณและนําทรัพยากรต่างๆ มาใช้ได้
ตามการบริการจัดการภายในท้องถิ่นน้ันๆ การบริหารระดับท้องถิ่นจึงกลายเป็นประเด็นที่คนให้ความ
สนใจและเกิดความต่ืนตัวในการสร้างธรรมาภิบาล และมีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่าง
ต่อเน่ือง (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2545) 
 จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีความเป็นทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา และเมืองแห่งโรงงานอุตสาหกรรม จึงก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชนและมีการ
เคลื่อนย้ายของประชากรเป็นจํานวนมาก ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทําให้สภาพสังคมของจังหวัดปทุมธานี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกันจากความหลากหลายของจังหวัดปทุมธานีที่มีความแตกต่างไปสภาพ
สังคมของจังหวัดอ่ืนๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจจะศึกษาว่าหลักธรรมภิบาลและประสิทธิผลของเทศบาลใน
เขตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีน้ันเป็นอย่างไร และหลักธรรมภิบาลใดบ้างที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะได้นําไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานใน
เทศบาลโดยรวมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร คือ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่พ้ืนที่เทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 10 แห่งจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 141,493 คน (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง จังหวัดปทุมธานี, 2559) 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนทั้งสิ้น 384 คนกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie, Robert V. & Morgan, Daryle W. (1970) ที่ระดับช่วงความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และทํา
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple randomSampling) โดยวิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม (Random 
Number Table)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check-list) 

ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าจํานวน 36 
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.05  ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 
0.73 ถึง 0.89 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์การ จํานวน 18 ข้อ เป็น



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017             123 

แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เช่ียวชาญ
จํานวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือมั่นระหว่าง 0.75 ถึง 
0.92 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านที่ไม่สะดวกตอบ
แบบสอบถามทันที ผู้วิจัยก็จะอํานวยความสะดวกให้โดยการเขียนที่อยู่และติดแสตมป์ไว้ที่ซอง
ไปรษณีย์เพ่ือส่งแบบสอบถามกลับคืนมา  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลกระทําตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 
 4.2 การวิเคราะห์ระดับหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเป็นรายด้าน
และรายข้อแล้วใช้เกณฑ์การแปลความหมายโดยพิจารณาค่าเฉล่ีย 

 4.3 การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple RegressionAnalysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําการวิจัย เรื่อง หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี  

1. หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติหลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า
ตามลําดับ  

2. ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ตามลําดับ 

3. หลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลักความ
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โปร่งใส ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สูงสุด และหลัก
นิติธรรม ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตํ่าสุด โดย
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 68.20 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาอภิปราย รวม 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็น
เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 2) ประเด็นเก่ียวกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานีและ 3) ประเด็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานีมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ประเด็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลจากผลการวิจัย พบว่า หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก     ที่เป็น
เช่นน้ีเพราะการดําเนินงานของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1) ด้านหลักความคุ้มค่า มี
การจัดกิจกรรมบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ได้นาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและชุมชน 
สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่าตามแนวความคิดของสถาบันพระปกเกล้า (2549) กล่าวว่าควรเน้น
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใช้ทรัพยากรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการรณรงค์ให้
ทุกฝ่ายรวมท้ังประชาชนบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 2) หลักการมีส่วนร่วม มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เสนอปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นในการแก้ไขและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชัยสิทธ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2549)    ที่กล่าว
ว่า หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ เป็นกระบวนการที่ประชาชนมีโอกาส มีเสรีและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน 3) หลักคุณธรรม มีบริหารงานบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรมบริหารงานด้วยความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนทั่วไปบริหารงาน
ด้วยอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับแนวคิดของ Sam  Agere (2000) ที่กล่าวว่า ภาครัฐควรยึด
หลักคุณธรรม (Ethic) เป็นดําเนินงานอย่างสุจริต ถูกต้อง ดีงาม บนพ้ืนฐานของศีลธรรมและจริยธรรม 
ภายใต้กฎระเบียบของสังคม 4) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายมีการ
ปรับปรุง กฎ ระเบียบให้ ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสอดคล้องกับ
แนวคิดของ UNDP (United Development Program, 1995) กล่าวว่า การปกครองประเทศจะใช้
กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน กฎหมายที่ใช้ในประเทศต้องมีความยุติธรรมและอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
5) หลักความรับผิดชอบมีการเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชน จัดให้มีบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง มีการรับฟังและนําข้อเสนอข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ สุดจิต นิมิตกุล (2543) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
การปฏิบัติงานเช่นน้ีจะเป็นตัวช้ีวัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของหน่วยงาน 6) หลักความ
โปร่งใส มีการบริหารงานกิจกรรมต่างๆ มีการสรุปและเปิดเผยต่อสาธารณะ มีการจัดต้ัง
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คณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส สอดคล้องกับแนวความคิดของ วนิดา แสงสารพันธ์ (2549) 
กล่าวว่าการดําเนินการที่เปิดเผยมีระบบกติกาที่ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และสามารถตรวจสอบได้ จะทําให้การทุจริตและบิดเบือนผลประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้นได้ยาก 

2.  ประเด็นเก่ียวกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีจาก
ผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการด้านการพัฒนาองค์กรด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ 1) ด้าน
คุณภาพการให้บริการมีการให้บริการสื่อสันทนาการต่างๆ ขณะรอรับบริการ การให้บริการด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีการให้บริการด้วยความยุติธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550) ได้นําเสนอว่า ด้านคุณภาพให้บริการ ควรให้
ความสําคัญกับผู้รับบริการ ในการให้บริการที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ    
2) ด้านการพัฒนาองค์กรมีการดําเนินงานตามข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่าง
ชัดเจนพัฒนาบุคลากรและระบบการตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอสอดคล้องกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550) ได้นําเสนอว่า ด้านพัฒนาองค์การ ควรแสดง
ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในเรื่องการลดอัตรากําลัง หรือการจัดสรรอัตรากําลังให้ทํางาน
คุ้มค่า มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการปฏิบัติงาน 3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการมีปฏิบัติราชการเชิงรุกรักษามาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณคุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่ายไป สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2550) ได้นําเสนอว่า ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ควรแสดงความสามารถใน
การปฏิบัติการ โดยวัดจากการลดระยะเวลาการให้บริการ และความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ
4) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการมีการดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือ
พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550) ที่เสนอว่า 
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ควรแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และผู้รับบริการ 

3.  ประเด็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานีจากผลการวิจัย พบว่า หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ แก่ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจัดทําแผนพัฒนา และ
ร่วมประชุม มีการเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ ยึดหลักความเสมอภาค ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และการพัฒนาบุคลากร
ให้รู้และเข้าใจเก่ียวกับ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับการวิจัยของ สุรชัย นาทองไชย 
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(2548) ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเรื่อง หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานีครั้งน้ีแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ข้อ ดังน้ี 

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยควรสนับสนุนการจัดอันดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตัวช้ีวัดการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเริ่มจากการพัฒนา
ตัวช้ีวัดระดับการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
เช่ือมโยงไปสู่ตัวช้ีวัดการทํางานของหน่วยงานระดับฝ่าย/งานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ใช้ประเมินการทํางานแต่ละปีโดยมีการให้คะแนนตามตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจัด
อันดับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งรายงานให้ประชาชนรับทราบ ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดเหล่าน้ีจะ
ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

 1.2  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจําจังหวัดควรสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตรวจสอบได้ อาจจะอยู่ในรูปของการจัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเรื่อง  

 1.3  ประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีในด้านต่างๆ ดังน้ี 
  1.3.1 ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ บริการด้วย

ความสะดวกและรวดเร็ว มีกิริยามารยาทดีงามย้ิมแย้มแจ่มใส และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  1.3.2 ด้านการพัฒนาองค์กร ควรส่งเสริมให้พนักงานแสดงความสามารถในการ

เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยวัดจากการลดอัตรากําลัง หรือการจัดสรร
อัตรากําลังให้ทํางานคุ้มค่า การนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการปฏิบัติงาน 

  1.3.3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการควรปฏิบัติราชการเชิงรุกเป็นที่พึง
พอใจแก่ผู้มารับบริการ รักษามาตรฐาน และระยะเวลาการให้บริการ 

  1.3.4 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ควรส่งเสริมสนับสนุนดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน หรือชุมชนตามแผน หรือเป้าหมายที่วางไว้ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือ
พัฒนาชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบริหารจัดการวิสาหกิจ และแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในด้านต่างๆ ดังน้ี 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017             127 

 2.1 หลักความคุ้มค่า จากการวิจัยพบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ดังน้ันเทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีควรเน้นประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใช้ทรัพยากรงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 2.2 หลักการมีส่วนร่วม จากการวิจัยพบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ดังน้ันเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง 

 2.3 หลักคุณธรรม จากการวิจัยพบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ดังน้ันเทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีควรบริหารงานด้วยความเสียสละซื่อสัตย์ สุจริต เอ้ือเฟ้ือ ความสุภาพ
อ่อนโยน ยึดมั่นในศีลธรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทั่วไป 

 2.4 หลักนิติธรรม จากการวิจัยพบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ดังน้ันเทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ควรปฏิบัติเก่ียวกับการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับให้ทันสมัย และเป็น
ธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีการปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค  

 2.5 หลักความรับผิดชอบจากการวิจัยพบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ดังน้ันเทศบาล
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ควรมุ่งปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักว่า สะดวก รู้ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติรวดเร็วทราบระยะเวลาแล้วเสร็จ  

 2.6  หลักความโปร่งใส จากการวิจัยพบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ดังน้ันเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ควรบริหารกิจการต่างๆ สามารถเปิดเผยให้สาธารณะตรวจสอบได้   
มีประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตรงกับความเป็นจริง 

3. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 

(Focus group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริหาร บุคลากร 
ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพ่ือ
นําไปใช้ในการวางแผน หรือวางกลยุทธ์ในการทําให้เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี       
มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 3.2 ควรศึกษาในหน่วยงานอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เป็นต้น 
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