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บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ือง สัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค  1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  2. เพื่อศึกษา
ลักษณะการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี  3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอสัมฤทธิผลการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีท่ีมี เพศ  สถานภาพสมรส  การศึกษา  อายุ  อาชีพ  รายไดตอเดือนท่ีแตกตาง
กัน  4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลกับสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมือง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 6,227 คน  และสุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง
ท้ังส้ิน  376  คน  สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการวิเคราะหข้ันตน เพื่อ
บรรยายลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนําเสนอในรูปของ คารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย 
(Mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  และ  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis) โดยในการทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้ใช  t-test   และ การทดสอบสหสัมพันธอยางงาย  เพื่อใชในการ
คํานวณความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว  จากสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รวมทุกดาน  อยูใน
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ระดับมาก ( X = 3.89)  และเม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานท้ังดานประโยชนสุขของประชาชน  
ดานประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และ  ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  อยู
ในระดับมาก 

2.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  รวมทุกดาน  อยูในระดับมาก ( X = 3.83)  และ
เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานท้ัง หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา  อยูในระดับมากท้ังหมด 

3.  ประชาชนท่ีมีเพศ  อายุ ตางกัน  มีความคิดเห็นตอสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทุกดาน  ท้ังดานประโยชนสุข
ของประชาชน  ดานประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   

4.    ประชาชนท่ีมี สถานภาพสมรส  อาชีพ ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน ตางกัน  มีความคิดเห็น
ตอสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 สังคมที่ดีกับสัมฤทธิผลการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี วามีความสัมพันธกันในทางบวกและเปนความสัมพันธกันใน
ระดับสูง (r = .987)   
 
คําสําคัญ  : สัมฤทธิผล การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 

Abstract 
 
 There are four objectives of this study as follows : 1. To study the achievement of good 
governance and social responsibility of Sansuk Town Municipality, Mueang Chonburi, Chonburi 
Province 2. To study the good governance of  Sansuk Town Municipality, Mueang Chonburi, 
Chonburi Province  3. To compare the opinions of the people towards good governance with 
gender, marital status, education, age, occupation, income per month. 4. To study the relationship 
between the good governance administration.  The population in this study is the people living of 
Sansuk Town Municipality. Mueang Chonburi, Chonburi Province.  The sample size was 6,227 
and sampled using Taro Yamane's formula. The sample size was 376 persons. Descriptive 
statistics are preliminary analyzes to describe the general characteristics of the respondents. 
Percentage, mean, standard deviation (SD), and inferential statistics for hypothesis testing were 
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used to test the hypothesis. Simple correlation test to calculate the relationship between two 
variables from Pearson's correlation formula. 
 
 The research found that : 
 1. Most respondents opinions on the achievement of good social and social responsibility 
administration of Sansuk Town Municipality, Mueang Chonburi,  Chonburi Proince, all aspects 
were at the high level ( X = 3.89). State-of-the-art performance and value-added services were 
high. 
 2. Most respondents have opinions on the administration of good governance of Sansuk 
Tow Municipality, Mueang Chonburi, Chonburi Province, all aspects were at the high level ( X = 
3.83). Principles of participation, ccountability, principles of value is high. 
 3. Individuals with different sexes have a positive opinion on the good governance and 
social responsibility of Sansuk Tow Municipality, Mueang Chonburi, Chonburi Province, all 
aspects of the benefits of the people by state-of-the-art performance and value reducing 
operational steps There were statistically significant differences at the .05 level. 
 4. People with marital status, educational background, there are different opinions about 
the achievement of good governance and social responsibility of Sansuk Town Municipality, 
Mueang Chonburi, Chonburi Province.  There was no statistically significant difference at the .05 
level. The good society and good governance There was a positive relationship and a high 
correlation (r = .987). 
 
Keywords :  Good Governance Achievement and Social Responsibility 
 

บทนํา 
 
ตามท่ี ก.พ.ร.ไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2546 เพื่อเปนการสรางแรงผลักดัน
ใหเกิดการปรับเปล่ียนวิถีทางและวัฒนธรรมการทํางานอยางจริงจังรวมไปถึงมาตรการสราง
แรงจูงใจ (Incentives) เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท้ังเชิงบวกและเชิงลบซ่ึงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นี้มีสาระสําคัญใน
มาตรา 6 “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 1. 
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เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5. มีการปรับปรุงภารกิจ
ของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

ความสําคัญของการบริหารบานเมืองและสังคมที่ดีเร่ิมตนมาจากการท่ีสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ไดจัดทําระเบียบการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมดี พ.ศ. 2542 
ข้ึน เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงทราบและถือปฏิบัติโดยใชกลยุทธใหภาครัฐตองปฏิรูปบทบาท
หนาท่ี โครงสราง และกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส ซ่ือสัตย มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนไดอยางราบร่ืนและภาคประชาชนตองสรางเสริมให
ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมือง 
มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 
ประการในการดําเนินงาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรงใส หลักการมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา   จึงไดมีแนวคิดนําหลักเกณฑและหลักการใชธรร
มาภิบาลประยุกตเขากับการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีเชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ 

ดวยความรับผิดชอบและพันธกิจท่ีมากมายทําใหเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ตองปรับการใหบริการที่ดีและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ดานการใหบริการแกประชาชนโดยตรงใหมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวอันไดแก  หนาท่ีเกี่ยวกับการ
ปกครองทองถ่ิน  การพัฒนาชุมชน  การรักษาท่ีสาธารณะ  การสาธารณสุข  การจัดเก็บรายได  การ
รักษาความสะอาด  การดําเนินการดานการศึกษา  และการดูแลรักษาการในการท่ีจะบริการ
ประชาชนใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดีท่ีมีเพศ  สถานภาพสมรส  การศึกษา  อายุ  อาชีพ  รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน 
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4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลกับสัมฤทธิผลการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูตามสําเนาทะเบียนบาน

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข จํานวนท้ังหมด 9 หมูบาน มีประชากรจํานวน 6,227 คน (ขอมูล
จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560) 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีเทศบาล
เมืองแสนสุขจํานวน 6,227 คน ซ่ึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 376 คน โดยวิธีใชสูตรคํานวณของ Taro 
Yamane ระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05  

 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนโดยไดสรางแบบสอบถามตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการวิเคราะหข้ันตน เพื่อบรรยาย
ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนําเสนอในรูปของ คารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean)  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  และ  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) โดย
ในการทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้ใช  t-test   และ การทดสอบสหสัมพันธอยางงาย  เพื่อใชในการคํานวณ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว  จากสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

สรุปผลการศึกษา 
1.    สัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รวมทุกดาน  อยูในระดับมาก   
และเม่ือแยกพิจารณารายดาน ดังตอไปนี้ 

      1.1   ดานประโยชนสุขของประชาชน  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดาน
ประโยชนสุขของประชาชน  อยูในระดับมาก 
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   1.2   ดานประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ดานประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  อยูในระดับมาก 

1.3  ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สัมฤทธิผลการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดานการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  อยูในระดับมาก 

2.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแสนสุข  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองแสนสุข  รวมทุกดาน  อยูในระดับมาก  แยกพิจารณาเปน
รายดานพบวา  

2.1  หลักนิติธรรม  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลเมืองแสนสุข  ดานหลักนิติธรรม  อยูในระดับมาก( X = 3.78)  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  
ผูบริหารปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ  อยูในระดับมาก( X = 3.80)  เปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับตางๆ ท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน  อยูในระดับมาก(
X = 3.82)  การบริหารงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ  อยูใน
ระดับมาก(X =  3.73) 

2.2  หลักคุณธรรม พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลเมืองแสนสุข ดานหลักคุณธรรม  อยูในระดับมาก( X = 3.79)  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  
ผูบริหารและบุคลากร มีการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม  อยูในระดับมาก( X = 3.79)  ผูบริหารและบุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในศีลธรรม
และจริยธรรม  อยูในระดับมาก( X = 3.85)  บุคลากรปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในสังคม  อยูในระดับมาก
(X =  3.73) 

2.3  หลักความโปรงใส  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลเมืองแสนสุข ดานหลักความโปรงใส  อยูในระดับมาก( X = 3.81)  และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวา  การบริหารงานกิจกรรมตางๆ มีการสรุปและเปดเผยตอสาธารณะ  อยูในระดับมาก( X = 3.70)  
กระบวนการทํางานของ เทศบาลทํางานอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาพรอมท่ีจะไดรับการ
ตรวจสอบ  อยูในระดับมาก( X = 3.90)  เปดโอกาสใหประชาชนติดตามตรวจสอบการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบล  อยูในระดับมาก(X =  3.82) 

2.4  หลักการมีสวนรวม  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลเมืองแสนสุข  ดานหลักการมีสวนรวม  อยูในระดับมาก( X = 3.92)  และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวา เทศบาล มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน  อยูในระดับ
มาก( X = 3.91) เทศบาล มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นใน
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การแกไขปญหา  อยูในระดับมาก( X = 3.86) เทศบาล มีการแตงต้ังตัวแทนประชาชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจาง  อยูในระดับมาก(X =  3.98) 

2.5  หลักความรับผิดชอบ  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลเมืองแสนสุข  ดานหลักความรับผิดชอบ  อยูในระดับมาก( X = 3.88)  และเม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา  มีการนําโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานท่ีแถลงไวไปดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม  อยูใน
ระดับมาก( X = 3.89) เทศบาล นําโครงการกิจกรรมท่ีผานกระบวนการประชาคมไปบรรจุในแผนพัฒนา
ประจําปของเทศบาล  อยูในระดับมาก( X = 3.88)  มีการใหบริการตางๆ ดวยความรับผิดชอบตอบสนอง
ความตองการของประชาชน  อยูในระดับมาก(X =  3.86) 

2.6  หลักความคุมคา  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลเมืองแสนสุข  ดานหลักความคุมคา  อยูในระดับมาก( X = 3.78)  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมและชุมชน  อยูในระดับมาก( X = 
3.66)  มีการรณรงคใหบุคลากรประหยัดพลังงาน  อยูในระดับมาก( X = 3.70)  การใชงบประมาณมีความ
คุมคา เม่ือเปรียบเทียบกับผลงาน ท่ีไดรับอยูในระดับมาก(X = 3.97) 

 

อภิปรายผล 
การศึกษา  สัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สามารถนําผลการศึกษาไปอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค
การวิจัยไดดังนี้                     

1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามหลักธรรมาภิบาล ผลการศึกษาพบวา   สัมฤทธิผลการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข  รวมทุกดาน   อยูในระดับมาก( X = 3.89)  
และเม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานท้ังดานประโยชนสุขของประชาชน  ดานประสิทธิภาพและ
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  และดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ก็อยูในระดับมากเชนกัน  
อาจจะเปนเพราะวาเทศบาลใหความสําคัญกับความชัดเจนของเอกสารตางๆ ท่ีใชประกอบการ
ปฏิบัติงานตอประชาชน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการแตละเร่ือง  ผลการศึกษาท่ีไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนา มุตามระ  (2558 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง “การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” ผลการศึกษาพบวา  องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพรหมพิราม มี
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองแสนสุข  รวม
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ทุกดาน  อยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายดานก็พบวาทุกดานท้ัง  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และ  หลักความคุมคา  อยูในระดับมากท้ังหมด  
อาจเปนเพราะวาเทศบาลเมืองแสนสุขเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับ
ตางๆ ท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน  ผูบริหารและบุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในศีลธรรมและ
จริยธรรม  กระบวนการทํางานของเทศบาล ทํางานอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาพรอมท่ีจะไดรับการ
ตรวจสอบ เทศบาล มีการแตงต้ังตัวแทนประชาชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจาง  มี
การนําโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานท่ีแถลงไวไปดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม  การใชงบประมาณมี
ความคุมคา  ชัยธัช จันทรสุวรรณ (2557)  ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
สํานักการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ใน 6 ดาน คือ ดานหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปรงใสใน
การทํางาน หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก 

3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามหลัก ธรรมาภิบาล ท่ีมี  เพศ  
สถานภาพสมรส  การศึกษา  อายุ  อาชีพ  รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา  

ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นตอสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข ตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกดาน  ท้ังดานประโยชนสุขของประชาชน  ดาน
ประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ดานการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  

ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส และอายุตางกัน  มีความคิดเห็นตอ สัมฤทธิผลการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกดาน  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .05 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือนตางกัน  มีความคิดเห็นตอ  สัมฤทธิผล
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05(Sig > .05)  

4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลกับ สัมฤทธิผลการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข  ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางหลักธรรมาภิบาลกับ  สัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของ
เทศบาลเมืองแสนสุขตามหลักธรรมาภิบาล  วามีความสัมพันธกันในทางบวกและเปนความสัมพันธกันใน
ระดับสูง(r = .987)   
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ขอเสนอแนะ 
1) ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.  การเพิ่มสัมฤทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของเทศบาลเมืองแสนสุข
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ  เทศบาลเมืองแสนสุข ควรใหความสําคัญกับผลผลิตหรือบริการของเทศบาลใหมี
มาตรฐาน สะดวก และรวดเร็ว   

2.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแสนสุข  โดยเทศบาล ควรให
ความสําคัญกับการบริหารงานใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง  ๆใหบุคลากร
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในสังคม  การบริหารงานกิจกรรมตาง  ๆใหมีการสรุปและเปดเผยตอสาธารณะ  มี
การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการแกไขปญหา  มีการ
ใหบริการตาง  ๆดวยความรับผิดชอบตอบสนองความตองการของประชาชน  

2) ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
    1. ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานเทศบาลเมืองแสนสุข 
    2. ศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการใชงบประมาณของเทศบาลเมืองแสนสุข   
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