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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 125 คน การวิจัย
คร้ังนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ค่า f-test 
          ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.80 มี
อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.00  มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
46.40 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.60 
         ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านหลักภาระ
รับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความ
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โปร่งใส ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักประสิทธิผล และ
ด้านหลักการกระจายอ านาจ 
         ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ABSTRACT 

                The objectives of this study were to : 1) to study the administration in accordance with 
good governance of  takhli municipality, takhli district, nakhon sawan province ; 2)  to compare the 
administration in accordance aith good governance of takhli municipality, takhli district, nakhon 
sawan province, classified by personal factors. The samples used in the study is the people in the 
municipality of local government in takhli district nakhon sawan province total of 125 people. The 
questionnaires were used as the instruments to gather the data in this research. The statistics used to 
analyze the data were percentage, mean, standard deviation, and t-test, f-test. 
        It was found from the study found that most of the respondents were females (60.80%) aged 
between 31-40 years (36.00%). secondary education-high school education/vocational certificate 
(46.40%). business/trade (60.00%). a monthly income 10,001-20,000 baht (37.60%). 
        The opinion of the people towards the administration under the good governance of takhli 
municipality takhli district nakhon sawan province as overall was rated at moderately level. as 
considered by aspects, all aspects were rated at moderately level to low level are the primary 
responsibility, the participation, consensus oriented, responsiveness, transparency, equity, efficiency, 
rule of law, effectiveness and the decentralization. 
        From assumption testing, it was found that personal factors of people, such as occupation were 
not found to be related to opinion, except sex, age, educational and monthly income were to be so 
with a statistically significantly at 0.05 level. 
KEYWORDS : Good Governance, takhli municipality,  takhli district, nakhon sawan province 



บทน า 

           ปัจจุบันสถานการณ์ของสังคมไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งเป็นยุคของกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ท าให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นผลรวมไปถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน แต่ระบบการ
บริหารงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเกิดความไม่สอดคล้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงท าให้
สังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ในการบริหารของแต่ละประเทศที่มีผลกระทบต่อ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลต่อองค์การอ่ืนๆอย่างมากมาย การบริหารเป็นเร่ืองที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การเพราะเป็นเคร่ืองมือที่ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวความมี
ประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพขององค์การ ในปัจจุบันการบริหารจัดการมีความสลับซับซ้อน
กว่าในอดีต แต่การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐยังอยู่ในช่วงปรับตัว และยังคุ้นเคยอยู่กับการใช้
รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นการบริหารจัดการแบบแยกส่วน (Fragment Administration) ผลลัพธ์ก็
คือหน่วยงานแต่ละหน่วยและบุคคลแต่ละบุคคลต่างก็มุ่งท างานเฉพาะส่วนของตน ไม่ได้มุ่งเน้นให้มี
การประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ท าให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร                     
         แนวคิดเร่ือง “ธรรมาภิบาล” มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงานภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีการน าแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน
ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมีการบริการสาธารณะต่างๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   คือหลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ซึ่ง
สามารถสร้างความเป็นธรรมได้ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดแผนโครงการเพื่อ
ปรับปรุงในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพราะธรรมาภิบาลนี้จะครอบคลุมถึง
ทุกๆด้านของกระบวนการปฏิบัติทางสังคมทั้งในด้านการเมือง ภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคประชาชนและ
สังคมด้วยนั่นเอง การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันของรัฐบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองการ
ปกครองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเปิด
โอกาศให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้มากขึ้นมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมสร้างหลักนิติรัฐ นิติธรรม สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน
และให้บริการประชาชน การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการ



บ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือ
ภารกิจหลักเท่าที่จ าเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เร่ิมตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจการก าหนดนโยบาย การ
จัดซื้อจัดจ้างและการแต่งตั้งถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง เพื่อความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเร่งส่งเสริมความสนใจใน
บทบาท และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมี
ประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น ซึ่งเหตุผลการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญก็เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการด าเนินการอัน
เน่ืองจากการล่าช้าในการตัดสินใจจากส่วนกลาง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วม
แสดงความคิดเห็นร่วมด าเนินการตลอดจนร่วมตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การพัฒนาส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
         เทศบาลถือได้ว่าเป็นหน่วยงานการปกครองในระดับท้องถิ่นที่เก่าแก่คุ้นเคย และเป็นรากฐาน
ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นที่
กระจายอ านาจเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ เช่น ฉบับปี 2540 และฉบับปี 
2550 ได้บัญญัติให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นโดยเปิดโอกาศให้ราษฎร์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นการพัฒนาพื้นฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
เทศบาลยังแบ่งเป็น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล โดยในพื้นที่นี้น าเทศบาลต าบล 2 แห่ง มา
ศึกษาเปรียบเทียบ เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 เช่น รักษาความเรียบร้อยของประชาชน บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น รวมทั้งมีอ านาจในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานให้บริการพัฒนาเทศบาลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
         เทศบาลตาคลีในอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรที่มีบุคลากรประกอบด้วย
ข้าราชการลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างซึ่งมีความแตกต่างทางพฤติกรรมของบุคคลทัศนคตินิยมและ
พื้นฐานที่มาของแต่ละบุคคลจึงต้องมีการพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้คนให้เหมาะกับงาน
อย่างเป็นระบบแบบลูกโซ่ตั้งแต่การวางแผนนโยบายก าหนดแผนความต้องการบุคลากรขององค์กร 
การสรรหาการคัดเลือกการพัฒนาการก าหนดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การประเมินผลการ



ปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่งการโอนย้ายและการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเป้าหมาย
ส าคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์คือการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ตรงตามความต้องการขององค์กรโดยองค์กรสามารถดึงดูดบุคลากรโดยการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถพึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรนานที่สุดเท่าที่องค์กรต้องการทั้งนี้เพื่อให้
องค์กรสามารถกระท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมายขององค์กรเพื่อ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด 

นครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

         ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้ศึกษาท าการศึกษางานวิจัยเร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์” ในเร่ืองของการใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
governance) ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ 
         ขอบเขตด้านประชากร ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มาเข้ารับบริการของเทศบาลตาคลี อ าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 125 คน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

         1.ผลของการศึกษาวิจัยนั้น จะเป็นองค์ความรู้ส าคัญต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
         2. ท าให้ทราบถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์                



         3.ท าให้ทราบผลของการเปรียบเทียบของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                                                     
          4.สร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกันในองค์กรทุกภาคส่วน ภาครัฐ หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและการ
ให้บริการสาธารณะ 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

         
                      ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 

   (Independent  Variables)                                 (Dependent Variables)                                                                            

                                                                      

                                                      

 

    

  

 

 

 

สมมติฐานการศึกษา                                                          

         1.ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสรรค์ แตกต่างกัน 

         2.ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสรรค์ แตกต่างกัน 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) 
ของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

        ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) วุฒิการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) รายได้ต่อเดือน 



         3.ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน 
         4.ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาคลีอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน 
          5.ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

         รูปแบบการศึกษา 
            การศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มาเข้ารับบริการของ เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 125 คน กลุ่มตัวอย่างมาจากประชากร โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการใช้
สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
         เครื่องมือการศึกษา 
           เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจาก 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลและเอกสารต่างๆ 
ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ที่ 2  เกณฑ์การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาลในอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มี
เกณฑ์ 5 ระดับจากการด าเนินการมากที่สุดไปน้อยที่สุด 
         การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตารางเอกสารทางวิชาการวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
         สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่มาเข้ารับบริการของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี  จังหวัด
นครสวรรค์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ



ทดสอบสมมุติฐานด้วยการทดสอบ t-test ค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 
 

ผลการศึกษา 

         ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.80 มีอายุ  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.00 มีการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 46.40 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.60  
          ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านหลักภาระรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลัก
ประสิทธิภาพ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักประสิทธิผล และด้านหลักการกระจายอ านาจ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด โดยสามารถอธิบายรายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
เทศบาลมีการปฏิบัติราชการที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป็นเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
      ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลมีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์กรประหยัดเวลา มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย และเทศบาลมี
วิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา



ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลสามารถให้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือ เทศบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ และเทศบาลจัดให้
เจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วยความคล่องตัวรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักภาระรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และ
เทศบาลแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมา เทศบาลประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และเทศบาลให้
ประชาชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา เทศบาลเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินงาน และเทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการกระจายอ านาจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีในการด าเนินการให้บริการสาธารณะ และ
เทศบาลมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลมีการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับกับประชาชนอย่างเสมอภาค มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีการด าเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับกับประชาชนอย่างทั่วถึง 
และเทศบาลมีการด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  



          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า  เทศบาลด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา 
และเทศบาลด าเนินการให้บริการทุกเพศ ทุกวัย เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
          ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลจัดให้มีการประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของชุมชน รองลงมาคือ เทศบาลจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีโดยให้ประชาชนร่วม
แสดงฉันทามติเพื่อหาข้อสรุป และเทศบาลใช้วิธีการประชาคมเพื่อจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของ
โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่มีอยู่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
         ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
         สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
         สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
         สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
         สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         ส าหรับการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ประชาชนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด



นครสวรรค์มแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน
จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

         1. จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักภาระรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักประสิทธิผล  และด้าน
หลักการกระจายอ านาจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยสามารถอภิปรายรายละเอียดความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
  1.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิผล อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ประชาชนยังอาจไม่ค่อยเห็นผลการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมากนัก จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิผล ยังไม่มาก
เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายของ หลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ว่า หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มี
การติดตามประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
  2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ประชาชนเมื่อไปใช้บริการอาจไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบาย และไม่ได้รับการชี้แจง
และค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่มากนัก ประชาชนจึงมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมีวิธีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม ยังไม่มากเท่าที่ควร ความคิดเห็นของ



ประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิภาพ จึงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการ
ก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance 
Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายของหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่า หมายถึง การ
บริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้
เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  3. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการตอบสนอง อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ประชาชนอาจไม่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ด้วยความคล่องตัวและรวดเร็ว อีกทั้งเมื่อ
ไปใช้บริการแต่ละคร้ังอาจใช้เวลานาน จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการตอบสนอง อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้
ความหมายของ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ว่าหมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่าง 
  4. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล จึงมีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลไม่แสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ
คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายของหลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ว่า หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 



  5. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ประชาชาชนอาจไม่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีจาก
เทศบาล และประชาชนอาจไม่ค่อยได้รับการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างจากเทศบาลเท่าที่ควร ประชาชนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
ของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายของหลักความ
โปร่งใส (Transparency) ว่าหมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม ตามกฏหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 
  6. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า คนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงานของเทศบาลส่วนใหญ่อาจเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานมากนัก 
อีกทั้งเทศบาลไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
มากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมาย
ของหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ว่าหมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  7. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนเมื่อไปใช้บริการอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายและใช้เวลารอคอยในการ
บริการแต่ละคร้ังยาวนาน จึงมีความคิดเห็นว่าเทศบาลยังไม่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
ที่มารับบริการมากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้
ความหมายของหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ว่าหมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 



ทรัพยากร และภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน(ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
  8. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านนิติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนเมื่อไปใช้บริการอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริการ จึงมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านนิติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ว่าหมายถึง การใช้อ านาจของกฏหมาย กฏ
ระเบียบข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  9. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ประชาชนเมื่อไปใช้บริการอาจคิดว่าตนเองไม่ค่อยได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ประชาชนจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัด
ระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good 
Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายของหลักความเสมอภาค (Equity) ว่า
หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง 
ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
  10. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนอาจไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ/
กิจกรรมตามงบประมาณที่มีอยู่   อีกทั้งไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมจัดแผนปฏิบัติงานประจ าปีโดยให้
ประชาชนร่วมแสดงฉันทามติเพื่อหาข้อสรุป จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ



ด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance Rating โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายของหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ว่าหมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
        2. จากการเปรียบเทียบประชาชนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
  1.ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่เป็นเพศหญิงเมื่อไปใช้บริการอาจได้รับการบริการที่เจ้าหน้าที่ 
คิดว่าเทศบาลมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนประชาชนที่เป็นเพศชายเมื่อไปใช้บริการอาจ
รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มีเพศหญิงจึงมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มากกว่า ประชาชน
ที่มีเพศชาย 
  2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่อายุ 51 ปีขึ้นไป เมื่อมาใช้บริการได้รับการบริการเป็นอย่างดีจาก
เจ้าหน้าที่  ส่วนประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี อาจเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ท างานด้วยความ
กระฉับกระเฉง รวดเร็วว่องไว เมื่อมาใช้บริการก็อยากได้การบริการที่มีความรวดเร็วจากเจ้าหน้าที่ เมื่อ
มาใช้บริการอาจมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการบริการที่ช้าต้องรอคอยนาน ท าให้มีความคิดเห็นต่อการ
บริการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ น้อยกว่า ประชาชนที่มี
อายุ 51 ปีขึ้นไป  
  3. ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีอาจเป็นคณะกรรมการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของเทศบาล จึงสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามได้อย่างเสรี 



และทราบข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มากกว่าประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ 
ไม่ได้เป็นคณะกรรมการและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของเทศบาล จึงไม่ค่อยได้สนใจท า
ให้ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลมากนัก   
  4. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
ประชาชนทุกอาชีพเมื่อมาใช้บริการ อาจไม่ค่อยได้รับการบริการที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วจาก
เจ้าหน้าที่ มาใช้บริการในแต่ละคร้ังอาจต้องรอคอยนาน ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันจึงมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่
ในระดับปานกลางเช่นกัน 
  5. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท อาจไม่ค่อยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของเทศบาลมากนัก จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ น้อยกว่า ประชาชนประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งอาจท างานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเทศบาล ท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของเทศบาลมากกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 

         ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         ผู้ศึกษาได้พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์มีข้อเสนอแนะดังนี้                                                                                                                                                                                                                                            
         1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิผล ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาล
มีการปฏิบัติราชการที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป็นเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
เทศบาลควรมีการพิจารณาเร่ืองการปฏิบัติราชการที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป็นเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 



         2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักประสิทธิภาพ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาล
มีวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังนั้น เทศบาลควรพิจารณาให้วิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่อย่าง
เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น 
          3. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการตอบสนอง ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาล
จัดให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วยความคล่องตัวรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลควร
พิจารณาจัดให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วยความคล่องตัวรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 
         4. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง 
เทศบาลแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาล
ควรเพิ่มการพิจารณาการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
         5. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความโปร่งใส ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาล
ให้ประชาชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังนั้น เทศบาลควรเพิ่มการพิจารณาให้ประชาชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม 
ตามกฎหมายได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น 
         6. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาล
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังนั้น เทศบาลควรเพิ่มการพิจารณาเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 



         7. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักการกระจายอ านาจ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง 
เทศบาลมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาล
ควรเพิ่มการพิจารณามุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มารับบริการมากยิ่งขึ้น 
         8. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านนิติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรร
มาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาลมีการ
ด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลควรเพิ่มการ
พิจารณาให้มีการด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
         9. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักความเสมอภาค ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาล
ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา และเทศบาลด าเนินการให้บริการทุกเพศ 
ทุกวัย เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลควรเพิ่มการพิจารณาให้มีการด าเนินการ
ให้บริการโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา และเทศบาลด าเนินการให้บริการทุกเพศ ทุกวัย เท่า
เทียมกัน มากยิ่งขึ้น 
         10. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านมุ่งเน้นฉันทามติ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเร่ือง เทศบาล
ใช้วิธีการประชาคมเพื่อจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่มีอยู่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลควรเพิ่มการพิจารณาการใช้วิธีการประชาคมเพื่อจัดล าดับความจ าเป็น
เร่งด่วนของโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่มีอยู่ ให้มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
         1. ควรมีการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลอ่ืนๆ เพื่อน าผลการศึกษา
ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องส าหรับ
น าไปวางแผนก าหนดนโยบายการบริหารในด้านต่างๆภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาลและเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรเทศบาลตาคลีและเทศบาล
อ่ืน ๆ ต่อไป 



        2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
        3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
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