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ตัวแบบการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง 
ในจังหวัดท่องเที่ยวอนัดามนั 

A Model Applying the Good Governance Principles to Administer  
Muang Municipalities in the Andaman Touristic Provinces 

 
ถาวร วงศ์แฝด, วราภรณ์  เทพสมัฤทธ์ิพร 

Tavorn  Wongfad,  Waraporn  Thepsamritporn  
บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรค 
การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั  
3) สร้างตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจงัหวดั
ท่องเที่ยวอนัดามนั ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา 
จากเอกสาร (Documentary Study) และการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interview) 
จากผู้ ให้ข้อมูลหลกั จ านวน 14 คน น าข้อมูลที่ได้มาจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คนที่เก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัธรรมาภิบาลในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั 
แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์น าไปสูก่ารสร้างตวัแบบ การน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัด
ทอ่งเที่ยวอนัดามนัในปัจจุบนั ด้านหลกันิติธรรม การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎระเบียบ
การมอบหมายงาน หลกัคุณธรรม ใช้หลกัความเสมอภาค มีการกระจายการพฒันา
อย่างทัว่ถึง หลกัความโปร่งใส ได้จัดตัง้ผู้น าชุมชนมาเป็นคณะกรรมการในการจดัท า
แผนพฒันา มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา หลกัการมีสว่นร่วม เปิดโอกาสให้บคุลากรมี
สว่นรับรู้การวางแผนการปฏิบตัิงาน หลกัความรับผิดชอบใสใ่จต่อปัญหาอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม หลกัความคุ้มค่า จัดสรรใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม มีคณุภาพ  
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 2. ปัญหาอปุสรรคการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั หลกันิติธรรม ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลายฉบบั 
เลอืกปฏิบตัิในการบงัคบัใช้กฎหมาย หลกัคณุธรรม นกับริหารเห็นแก่ประโยชน์สว่นตวั 
ไม่มีจิตส านึกในการปกครองท้องถ่ิน หลักความโปร่งใส ขาดความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบกฎหมายไม่รัดกุม หลกัการมีส่วนร่วม ขาดการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบควบคุมการติดตามผล หลกัความรับผิดชอบ ขาดความรับผิดชอบร่วมกัน  
ไม่ รู้บทบาทหน้าที่  ขาดจิตอาสา หลักความคุ้ มค่า ใช้งบประมาณไม่คุ้ มค่าขาด  
การประเมินผล 
 3. ตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ท่องเที่ยวอนัดามนั เรียกว่า PTF Model ดงันี ้ P แทนค าว่า Procedure หมายถึง 
กระบวนการพฒันาตวัแบบ ธรรมาภิบาล ได้แก่ พฒันาความรู้ สูก่ารสร้างธรรมาภิบาล
บริหารงานแบบมีสว่นร่วม และจิตร่วมอาสาพฒันาธรรมาภิบาล T แทนค าว่า Tactic 
หมายถึง ยุทธวิธีการพฒันาธรรมาภิบาล ได้แก่ใช้สื่อเผยแพร่ธรรมาภิบาลทกุช่องทาง 
การประเมินตนเอง จดัประชมุ เชิงปฏิบตัิ ปฏิญญาธรรมาภิบาล และดงูานศกึษาองค์กร
ที่มีธรรมาภิบาลที่ดีที่สดุ F แทนค าว่า Factor หมายถึง ปัจจยัความส าเร็จของการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถ่ินพนกังานองค์กรเทศบาล 
วฒันธรรมองค์กรขององค์กรเทศบาล วฒันธรรมทางสงัคมระบบการตรวจสอบถ่วงดลุ 
และเทคโนโลยีสือ่สาร 
 
ค าส าคัญ : ตวัแบบ, หลกัธรรมาภิบาล, การบริหารเทศบาล 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were : 1) to study the application of the 
good governance principles to administer the Muang Municipalities in the 
Andaman touristic provinces in the present day, 2) to look for the problems 
that occurred, and 3) to create a model in order to use the good governance 
principles to administer the Muang Municipalities.  The research employed a 
qualitative methodology. There were two steps as follows : 1) studying the 
current situation and problems that occurred by using document analysis 
technique, using an in-depth interview technique to obtain guidelines in order 
to apply the good governance principles to the administration of the Muang 
Municipalities by interviewing 14 experts, and organizing a focus group 
discussion among 9 experts ; 2) creating a model from the obtained 
information to be used in administering the provinces in the Andaman region. 
 Research results revealed : 
 1. In terms of using the good governance principles to administer the 
Muang Municipalities in the present day, it was found as follows : Law 
Principle :  most Municipalities operated their work by adhering to the law 
principles both in assigning work to their personnel and issuing regulations 
and laws ; Ethics Principle : the Municipalities employed the equity principle 
for the community development ; no bias in the organization was found; 
Transparency Principle:  the leaders of the community were selected to be 
members of the committee for the development plan ; Participation Principle : 
the Municipalities provided opportunities for the community to participate in 
planning, evaluating, as well as giving opinions in solving community problems 
; Accountability Principle : both the administrators and personnel in the 
Municipalities were accountable for the community problems ; Value of Money 
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Principle : the Municipalities could manage the community resources 
efficiently and respond to the needs of the community. 
 2.The problems and obstacles that the Municipalities faced in 
applying the good governance principles were as follows : Law Principle : the 
users lacked true knowledge and understanding in some regulations, and 
some people were treated unfairly ; Ethics Principle : some local politicians 
were found unethical, and focused on their own interests ; Transparency 
Principle : there were some mistakes found in the personnel management, 
regulation enforcement, and public assessment ; Participation Principle : most 
local people lacked the awareness of sharing responsibilities in evaluating and 
participating in the community activities ; Value of Money : many Municipalities 
spent their budget inefficiently, and did not focus on the quality of work 
 3. The researcher created a model to propose to the Muang 
Municipalities in order to use as guidelines in administering their 
municipalities, which is called a PTF Model. P-Procedure: the procedure of 
using the knowledge of the good governance in administering by using the 
participation system; T – Tactic: various tactics should be used including mass 
media, self-evaluation, focus group, and benchmarking other organizations; F- 
Factor:  the factors affecting the success of the model included the leadership 
skills of the administrators, organizational culture, social culture, checks and 
balances system, as well as communication technology. 
 
Key Words :  A Model, The main good governance, The municipal administration 
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บทน า 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
จดัท าขึน้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกบัสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อม ท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วและสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่าน
มา ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 สงัคมไทยได้อญัเชิญหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว
ชมุชน สงัคม จนถึงระดบัประเทศ ซึง่ได้มีสว่นเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัและช่วยให้สงัคมไทย
สามารถยืนหยดัอยูไ่ด้อย่างมัน่คงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในระดบัชุมชน 
ระดบัภาค และระดบัประเทศในทกุขัน้ตอนของแผนฯ อยา่งกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อ
ร่วมกนัก าหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทัง้ร่วมจดัท ารายละเอียด
ยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู ่“สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลง” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สงัคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ให้บงัเกิดผลในทางปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม ภายใต้หลกัการ
พฒันาพืน้ที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทกุภาคสว่นในสงัคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาเพื่อประโยชน์สขุที่ยัง่ยืนของสงัคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2555) ในสงัคมที่
ยั่งยืน ซึ่งมีกลยุทธ์ย่อย 7 ประการ คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นสว่นหนึ่งของวิธีการด าเนินชีวิตในสงัคมไทย 2) 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ
ประเทศ 3) สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเน้นการบริการแทน
การก ากบัควบคมุ และท างานร่วมกบัหุ้นสว่นการพฒันา 4) การกระจายอ านาจและการ
บริหารจดัการประเทศสูภ่มูิภาคท้องถ่ินและชุมชนเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง 5) สง่เสริมภาคธุรกิจ
เอกชนให้เกิดความเข้มแข็งสจุริตและมีธรรมาภิบาล 6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ
และขัน้ตอน กระบวนการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความสมดุลในการ
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จัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา 7) การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อ
สนบัสนนุการบริหารจดัการ ประเทศสูด่ลุยภาพและความยัง่ยืน 
 จากแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว สรุปได้ว่า 
แนวทางที่รัฐ มุ่งเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของประเทศและแนว
ทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสงัคมยังเป็นปัญหาส าคญัในทุก
องค์กร เทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันเป็นหน่วยงานปกครองท้องถ่ิน
รูปแบบหนึง่ที่มีบทบาทส าคญัในการพฒันาเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั เพื่อมุ่งสู่
การบริหารจดัการที่ดีสูอ่งค์กรเทศบาลและประชาชนโดยรวมตามรูปแบบของหลกัธรร
มาภิบาล ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจยั เร่ืองตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั เพื่อจะได้แสวงหาตวัแบบ
การการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดา
มนั มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเทศบาลและการบริการประชาชนในเขตพืน้ที่
ให้มีธรรมาภิบาลและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองใน
จงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนัในปัจจบุนั 
 2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั  
 3.เพื่อสร้างตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง 
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
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วิธีการวิจัย 
ผู้วิจยัใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อศกึษาตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้

ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั เก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญั ประกอบด้วย ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยว
อนัดามนั ใช้วิธีเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) ทัง้นีเ้พื่อให้ได้ผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ผู้ วิจัยต้องการ และสามารถให้
ข้อมลูที่มีคณุภาพ ครอบคลมุขอบเขตเนือ้หาของการวิจยั ประกอบด้วย 3 กลุม่ ดงันี ้
 กลุ่มผู้ บริหารเทศบาลฯ จ านวน 4 คน ผู้ ปฏิบัติงานด้านหลกัธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั จ านวน 3 คน ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั จ านวน 
4 คน ประชาชนผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั จ านวน 
3 คน รวม 14 คน และผู้ ร่วมสนทนากลุม่ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ทอ่งเที่ยวอนัดามนั จ านวน 3 คน ข้าราชการระดบัหวัหน้างานในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดา
มนั จ านวน 3 คน ผู้ทรงคณุวฒุิที่เก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัธรรมาภิบาล จ านวน 3 คน 
รวม 9 คน รวมผู้ให้ข้อมลูส าคญั จ านวน 23 คน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 

การวิจยัเชิงคณุภาพนีใ้ช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interviews) จาก
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง โดยให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้บรรยากาศการ
สนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็นกันเองด้วยค าถามหลกัที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตาม
กรอบแนวคิดและวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้ 

การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยการศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารที่เก่ียวข้องกับบริบทในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบตัิงานของหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัธรรมาภิบาล 
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การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interview) ถือได้วา่เป็นข้อมลูเชิงลกึที่ผู้วิจยั
จดัเก็บไปเก็บข้อมลูจากผู้ ให้ข้อมลูส าคญั จากเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดา
มนัจ านวน 14 คน เพื่อให้ได้ข้อมลูด้านการน าหลกัธรรมาภิบาล ทัง้ 6 หลกั มาใช้ในการ
บริหารเทศบาลเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่มีต่อบพุปัจจัยและผลที่มีต่อการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่มีตอ่ปัจจยัและผลที่มีตอ่การปฏิบตัิงาน 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนากลุ่มโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 9 คน ผู้วิจยัด าเนินการสนทนาข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ที่ผ่านการ
วิเคราะห์สงัเคราะห์ และจดัโครงสร้างข้อมลูเสร็จแล้วน าไปสูก่ระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ให้ได้ข้อมลูที่ตรงตามวตัถปุระสงค์และครอบคลมุมาก
ยิ่งขึน้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth 
Interview) และการสนทนากลุม่ มาท าการวิเคราะห์แยกแยะตามเนือ้หาจดัหมวดหมู่
ตามวตัถุประสงค์ และประเด็นที่สมัภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงน ามา
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หาตามหลกัตรรกะเทียบเคียง ตามแนวคิดและทฤษฎี เพื่อให้การ
น าเสนอเนือ้หาเกิดความสมบรูณ์และเข้าใจชดัเจนเป็นรูปธรรม เห็นประโยชน์จากการ
วิเคราะห์ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ตามรายละเอียด ดงันี ้
 1. จดักลุม่ข้อมลู ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูที่รวบรวมมาได้ 
 2. เรียบเรียง จัดล าดับตามเนือ้หาที่ ต้องการวิจัยและจัดข้อมูลตาม
วตัถปุระสงค์ตามประเด็นท่ีสมัภาษณ์เพื่อการวิเคราะห์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมลู ท าโดยการสงัเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้หลกัการน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั โดยประยกุต์ใช้
ข้อมลูที่รวบรวมมาได้ผนวกรวมเข้ากบัแนวคิดและหลกัการในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
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การเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 1. จดัระเบียบข้อค้นพบ สรุปผลการศกึษาวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการน าผลการวิจยัไปใช้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ หรือในการท าวิจยัอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 2. ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลูโดยใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนา น าเสนอตวัแบบการ
น าหลกั ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ให้เป็น
องค์กรที่มีประสทิธิภาพในด้านการบริหารด้านหลกัธรรมาภิบาลท่ีชดัเจน 
 
ผลการศึกษา 
 1. การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัด
ทอ่งเที่ยวอนัดามนัปัจจบุนั 

1.1 หลกันิติธรรม การปฏิบตัิงานของเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนั
ดามนัเป็นไปตามกฎระเบียบการมอบหมายงานแก่บุคลากรมีความชัดเจนการออก
กฎระเบียบเป็นปัจจุบันการแจ้งกฎระเบียบให้ประชาชนรับทราบเสมอการลงโทษ
บุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเทศบาลได้ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงาน
ภายใต้กฎหมายกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเป็นธรรม ภายใต้การยอมรับและปฏิบตัิตามของ
ประชาชนโดยมุ่งหวงัให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกั  
 1.2 หลักคุณธรรม เทศบาลได้มีการบริหารโดยใช้หลักความเสมอภาค  
มีการกระจาย การพฒันาอย่างทัว่ถึง ไม่มีการเลือกปฏิบตัิภายในองค์กร การมีความ
ซื่อสตัย์ต่อตนเอง การปฏิบัติตนมีความเท่าเทียมกันแก่ทุกคน การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บคุลากร การปลกูจิตส านึกด้านคณุธรรมให้แก่ทุกคน การสอดแทรก
ศีลธรรมในงานบริการเสมอเทศบาลได้การยึดถือในความถูกต้องดีงามและได้น า
หลกัการบริหารคนระบบคณุธรรม มาใช้กบัเทศบาล   

1.3 หลกัความโปร่งใส เทศบาลได้จดัตัง้ผู้น าชุมชนมาเป็นคณะกรรมการ
ในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลและในเร่ืองของการจดัซือ้จดัจ้าง กระบวนการท างาน
ของเทศบาลนัน้สว่นใหญ่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมลูข่าวสาร
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ตา่ง ๆ สามารถถ่ายโอนได้อยา่งเป็นอิสระ ประชาชนสามารถเข้าถึง และรับทราบข้อมลู
ข่าวสารสาธารณะของทางเทศบาลได้ตามที่กฎหมายบญัญัติ การรับบรรจุพนกังาน
เป็นไปตามขัน้ตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันการจัดให้มีการ
ตรวจสอบงานการจดัท ารายงานเสนอแก่สาธารณชนการสนบัสนนุบคุลากรเป็นไปด้วย
ความสจุริต 

1.4 หลกัการมีสว่นร่วม เทศบาลได้ใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมเป็น
การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา เพื่อให้เกิดความคิดริ เร่ิม
สร้างสรรค์ และมีพลังในการท างานร่วมกัน ปัญหาการบริหารงาน สนับสนุนให้
ประชาชนรวมทัง้เจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงานมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจอย่าง
เทา่เทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นการมีสว่นร่วมโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิม
และการท างานท่ีสอดประสานกนั 

1.5 หลกัความรับผิดชอบ การตดัสนิใจใด ๆ ของเทศบาล ภาคเอกชนและ
ประชาชนมีพนัธะความรับผิดชอบในสว่นที่ตนเองกระท าต่อสาธารณชนหรือผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียกับหน่วยงานนัน้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหารใส่ใจต่อปัญหา
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ผลของการปฏิบัติหน้าที่สามารถตรวจสอบความ
ถกูต้องได้และสร้างความพงึพอใจตอ่ทกุฝ่ายได้ 

1.6 หลกัความคุ้มคา่ เทศบาลได้จดัสรรใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า
และเหมาะสม มีคณุภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคน
ในชมุชนเขตเทศบาลเทศบาลได้ตัง้งบประมาณเพื่อท ากิจกรรม และอบรมผู้น าชมุชนแต่
ละชุมชนเพื่อหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การบริหารการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สว่นรวม 

2.ปัญหาอปุสรรคการน าหลกัธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
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 2.1 ปัญหาอปุสรรคการบริหารงานตามหลกันิติธรรม บคุลากรขาดความรู้ใน
เร่ืองข้อกฎหมายในการปฏิบตัิงานไม่รู้อ านาจที่แท้จริงของตวัเอง ปัญหาด้านอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร ประกอบด้วยปัญหาย่อย 2 ประการ ได้แก่ (1) ปัญหาการมีอ านาจ
หน้าที่ไม่เหมาะสม และ (2) ปัญหาความไม่ชัดเจนในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถ่ิน 
 2.2 ปัญหาการบริหารตามระบบคุณธรรมพบว่าผู้บริหารและบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจในหลกัคณุธรรม มีการให้ความดีความชอบกบับคุคลใกล้ชิดใช้ระบบ
อปุถมัภ์เข้ามาใช้ท าให้ระบบคณุธรรมขาดหายไป 
 2.3 ปัญหาอปุสรรคการบริหารงานตามหลกัความโปร่งใส ข้อมลูขา่วสารในแต่
ละครัง้ประชาชนก็ยงัรับรู้ไมท่ัว่ถึง ขาดการปฏิบตัิที่แท้จริง ขาดการประชาสมัพนัธ์ ขาด
การให้ความสนใจในการตรวจสอบอย่างจริงจังข้อมูลบางอย่างไม่ได้เปิดเผยอย่าง
แพร่หลายประชาชนไมไ่ด้รับข้อมลูบางเร่ืองเท่าที่ควร 
 2.4 ปัญหาหลกัของการมีสว่นร่วมเกิดจากประชาชนและบคุลากร ขาดความรู้
ความเข้าใจ ไม่เข้าใจหลกัการที่แท้จริงของการเข้ามามีสว่นร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน
สว่นมากยงัไมก่ล้าแสดงออกและยงัไม่ชอบที่จะร่วมกลุม่เพื่อประโยชน์ท้องถ่ินการร่วม
ประชาคมยงัมีผู้ เข้าร่วมน้อยประชาชนส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมเก่ียวกับการบริหารงาน
ท้องถ่ินการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมรับรู้เสนอความคิดร่วมตดัสินใจนัน้ในทาง
ปฏิบตัิเจ้าหน้าที่ของรัฐยงัคงเป็นแกนหลกัในกิจกรรมนัน้ ๆอยู่เสมอประชาชนสว่นมาก
ไม่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรเท่าใดนกั เพราะจะท าให้ขาดรายได้เพื่อหา
เลีย้งชีพในแตล่ะวนั 
 2.5 ปัญหาอุปสรรคการบริหารงานตามหลกัความรับผิดชอบ ในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั บคุลากรในองค์กรขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้
หน้าที่ของตนเอง ก้าวก่ายงานผู้อื่น ไม่มีการศึกษา ไม่เอาใจใส่ในงาน แบ่งพรรคแบ่ง
พวก ไมม่ีความสามคัคีในกลุม่ประชาชนในท้องถ่ินละเลยตอ่การรับผิดชอบในตวัเองท า
ให้ท้องถ่ินของตวัเองขาดแคลนบคุลากร 
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2.6 ปัญหา อุปสรรคการบริหารงานตามหลกัความคุ้มค่าในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั มีข้อจ ากดัในเร่ืองของบคุลากร บคุลากรขาด
ความรับผิดชอบ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม่เพียงพอไม่ค านึงหลกัความคุ้มค่ามากนกัแต่จะ
ค านึงเฉพาะความต้องการของประชาชนการด าเนินโครงการบางอย่างไม่ได้ค านึงถึง
ความคุ้มคา่เทา่ที่ควร 

3.แนวทางสร้างตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารเทศบาลเมืองใน
จงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 3.1 การบริหารตามหลกันิติธรรมการมีกฎหมายที่เข้มแข็ง เป็นหลกัการบริหาร
ที่น าพาองค์กรเพื่อป้องกันการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ การมี
ระบบกฎหมายที่ดีจะสง่เสริมการปกครองตามหลกันิติธรรม ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
หลกันิติธรรมตวับทกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ ควรมีการฝึกอบรมและการศึกษาเลา่
เรียนเพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎ ระเบียบตา่ง ๆ 
 3.2  การบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรม เป็นเร่ืองที่ผู้ บริหารต้องให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบนีภ้ายในองค์กรที่ส าคัญตัวผู้ บริหารเองต้องมี
คณุธรรมในระดบัท่ีสงูมากถึงจะท าให้องค์กรเป็นองค์กรแหง่คณุธรรม 
 3.3 เรียนรู้จากการลงมือท าจริง (Learning by Doing) พฒันาการเรียนรู้ 
ภายใต้หลกัเรียนรู้จากการลงมือท าจริง จะท าให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์เกิดความเช่ียวชาญจากประสบการจริงย่อมสร้างความ
รับผิดชอบและคณุธรรมขึน้อยา่งตอ่เนื่องและอยา่งมีจิตส านกึที่อยากจะท า 
 3.4 การบริหารเทศบาลด้วยความโปร่งใส ภายใต้การบริหารด้วยความโปร่งใส
เป็นการตดัสนิใจและการด าเนินการตา่ง ๆ อยูบ่นกฎระเบียบชดัเจน การด าเนินงานของ
เทศบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นัน้ สาธารณชนสามารถรับทราบ และมีความมัน่ใจได้
ว่าการด าเนินงานของเทศบาลนัน้มาจากความตัง้ใจในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลผุล
ตามเปา้หมายของนโยบาย 
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 3.5 การบริหารเทศบาลตามหลกัการมีสว่นร่วม การมีสว่นร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้กบัประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการตดัสินใจด าเนิน
นโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วนร่วมจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสยัในกระบวนการ
ด าเนินงานของรัฐได้เป็นอยา่งดี 
 3.6 การสร้างส านกึความเป็นเจ้าของท้องถ่ิน ในการด าเนินการโครงการตา่ง ๆ 
นัน้ ถ้าประชาชนไม่ให้ความสนใจและร่วมมือกบัเทศบาล โครงการก็จะไม่มีทางส าเร็จ
ได้ หรือไม่อาจท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมโดยสามญัส านกึกบัเทศบาล 
 3.7 การบริหารเทศบาลตามหลกัความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การบริหารงาน
ภายใต้หลกัความรับผิดชอบนัน้บุคลากรในองค์กร ควรมีลกัษณะการครองตนและ
ประพฤติปฏิบตัิถกูต้องเหมาะสมตามหลกัคณุธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 
มีการท างานซื่อสตัย์สจุริตมีสจัจะยืนยนัในหลกัการธ ารงความถกูต้องอทุิศตน เพื่อผดงุ
ความยตุิธรรมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะของท้องถ่ิน 
 3.8 การบริหารเทศบาลตามหลกัความคุ้มค่า การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันจะต้องพยายามปฏิรูปการ
บริหารจดัการให้ถกูต้องตามหลกัเหตผุลและหน้าที่มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานและยกระดบัความช านาญของ
องค์กรให้มีความทนัสมยัมีการประเมินด้านหลกัธรรมาภิบาลเทศบาลทกุปี 
 3.9 ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ของผู้น า  ภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลควรมี
อ านาจบารมีในการสร้างการยอมรับศรัทธาจากประชาชนในท้องถ่ินของผู้บริหาร
ท้องถ่ินด้วยการมีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเป็นนกับริหารที่ดีอย่างมือ
อาชีพภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถ่ินในที่นีมุ้่งเน้นทัง้ความเป็นคนดีและคนเก่งของ
ผู้บริหารเทศบาล รวมทัง้มีสมรรถนะนกับริหารในการท างานมาตรฐานสงูอยา่งมืออาชีพ
ด้วย 
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อภปิรายผลการวิจัย 
1. การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัด

ทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 ผลการวิจยัตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั พบว่า การด าเนินงานการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ท่องเที่ยวอนัดามนั ครอบคลมุธรรมาภิบาล 6 หลกั ประกอบด้วย หลกันิติธรรม หลกั
คณุธรรม หลกัโปร่งใส หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า 
ซึ่งสอดคล้องต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และภิชญาภา สนิทพจน์ (2552 : 2) ที่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลกัทศธรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัที่ ประกอบด้วย หลกัการเดิม 6 ประการ ประกอบด้วย หลกันิติธรรม
หลกัคุณธรรม หลกัโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ
คุ้มค่า และได้เพิ่มหลกัการจัดการสมยัใหม่อีก 4 หลกัการ ประกอบด้วย หลกัพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์หลกัองค์การแห่งการเรียนรู้หลกัการบริหารจดัการและหลกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกบัความเป็นไทย รัฐธรรมนญู และกระแสโลกยคุ
ปัจจุบนั (ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542) ระบวุา่ ธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ หลกันิติ
ธรรมหลกั คุณธรรมหลกัโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกั
ความคุ้มค่า สอดคล้องกบัแนวคิด มอนตากู (Montagu, 1984 : 574) นิยามว่า การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองสว่นท้องถ่ินได้มีการ
เลือกตัง้โดยอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองสว่นท้องถ่ิน มีอ านาจอิสระ
พร้อมความรับผิดชอบซึง่ตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคมุของหน่วยการ
บริหารราชการสว่นกลางหรือภมูิภาค แตท่ัง้นีห้นว่ยการปกครองสว่นท้องถ่ิน ยงัต้องอยู่
ภายใต้บทบงัคบัว่าด้วยอ านาจสงูสดุของประเทศไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่าง
ใด 
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2. ปัญหา อปุสรรคการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน มีประเด็นปัญหาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือตัวผู้บริหาร
เทศบาลเป็นปัญหาหลกัที่สง่ผลตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาล
เมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั กลา่วคือ ถ้าได้ผู้บริหารเทศบาลที่มีธรรมาภิบาลก็จะ
ท าให้การบริหารองค์การสูค่วามส าเร็จ ถ้าได้ผู้บริหารเทศบาลที่ไร้ธรรมาภิบาลก็ยากที่
จะท าให้การบริหารองค์กรสู่ความส าเร็จได้ สอดคล้องกับบริงค์เกอร์ฮอบ์ และอซีฟา 
(Brinerhoff & Azfar, 2006 : 2) กลา่วว่า “การกระจายอ านาจเป็นการจดัสรรอ านาจ
หน้าที่และภาระรับผิดชอบระหวา่งสว่นกลางและปริมณฑล” และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ธพร พร้อมเพียรพนัธ์ (2552) ได้ศกึษาเร่ืองการบริหารจดัการเมืองพทัยาในอนาคต 
พบวา่ปัญหาที่ส าคญัคือเจ้าหน้าที่สว่นท้องถ่ินบางสว่นของเมืองพทัยาปฏิบตัหิน้าทีส่ว่น
ท้องถ่ินอยา่งไมส่จุริตและไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนปัญหาอีกประการเป็น
ปัญหาหลกันิติธรรมที่มองกฎหมายในแง่มมุที่ต่างกนัและการน ากฎหมายต่าง ๆ มาใช้
อยา่งไมม่ีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัธวชัชยั ธรรมรักษ์ (2549) ศึกษาเร่ืองยทุธศาสตร์
การบริหารการปกครองแบบพิเศษเมืองปริมณฑลศึกษา กรณีจังหวดัปทมุธานี พบว่า 
ปัญหาของเมืองที่มีความเจริญต้องมองปัญหาในภาพใหญ่ที่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง
กันกับพืน้ที่อื่นและใช้งบประมาณจ านวนมากเกินก าลังของท้องถ่ินเดียวจะท าได้
ปัจจุบนัการแก้ไขปัญหายงัติดอยู่กบัพืน้ที่ (Area Approach) ขาดการบรูณาการอย่าง
แท้จริง ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนยังไม่สามารถแก้ไขโดย
รูปแบบของการประชาคมอยา่งแท้จริง 

3. ตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 ตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดั
ทอ่งเที่ยวอนัดามนัท่ีเรียกวา่ PTF Model พบวา่ มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัแนวคิด
การบริหารการเปลีย่นแปลงที่มุง่เน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมมีเทคนิคการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีและมีปัจจยัที่เกือ้หนนุความส าเร็จอย่างครบถ้วน ตวัแบบการน าหลกั
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ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอนัดามัน จึงตอบ
ค าถามที่วา่จะน าธรรมาภิบาลไปใช้ได้อยา่งไร 
 P แทนค าวา่ Procedure หมายถึง กระบวนการพฒันาตวัแบบการน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ได้แก่ พฒันา
ความรู้ สูก่ารสร้างธรรมาภิบาล  บริหารงานแบบมีสว่นร่วม จิตร่วมอาสาพฒันาธรรมาภิ
บาลเพื่อการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนัสอดคล้องกบัแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559 : 11) ตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่ง
สร้างกระแสสงัคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทกุคนมีนิสยัใฝ่รู้รักการอ่านตัง้แต่
วยัเด็กและสง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคนต่างวยัควบคู่กบัการสง่เสริมให้องค์กรกลุม่
บคุคลชุมชนประชาชนและสื่อทกุประเภทเป็นแหลง่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงสง่เสริมการศกึษาทางเลือกที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนบัสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินนัน้ 
สมคิด เลศิไพฑรูย์และคณะ (2541) ศกึษาวิจยัเร่ืองการจดัการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ
พิเศษศึกษากรณีจังหวดัภูเก็ต พบว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ท้องถ่ินที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการบริหารของภูเก็ตได้นัน้ สิ่งที่
ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นเบือ้งแรกคือการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ของการปกครองท้องถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตพืน้ที่
ที่เป็นเขตชนบท เพื่อท่ีจะท าให้เกิดสงัคมที่เข้มแข็งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ที่จะถ่วงดลุอ านาจ รวมทัง้ท าให้ท้องถ่ินมีความเจริญอย่างเท่าเทียมกนัในทกุพืน้ ที่อนั
จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของการปกครองตนเองได้ในที่สุด 
นอกจากนัน้ยงัพบวา่ ความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนนัน้ มีความเอือ้ต่อการ
ปกครองตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทศันะในเร่ืองความสนใจในการเมืองท้องถ่ินความ
รับผิดชอบตอ่ชมุชนท้องถ่ินและการใช้หลกัเหตผุลของคนในชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
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การมีส านึกร่วมกนัของความเป็นชุมชน รวมทัง้ตระหนกัในหน้าที่ของตนเองในฐานะที่
เป็นสมาชิกของชมุชนท้องถ่ิน 
 T แทนค าว่า Tactic หมายถึง ยุทธวิธีการพฒันาธรรมาภิบาลการบริหาร
เทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน ได้แก่ ใช้สื่อเผยแพร่ (ธรรมาภิบาลทุก
ช่องทาง) หันแลดูตัว (ประเมินตนเอง) จัดประชุมเชิงปฏิบัติปฏิญญาธรรมาภิบาล
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ดงูานศึกษาองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีที่สดุสอดคล้องกับ
แนวทางแก้ไขปัญหาจึงเสนอให้มีการฝึกอบรมและศึกษาเล่าเรียนการเผยแพร่ข้อมูล
ขา่วสารมีการเพิ่มการดงูานการประชมุเชิงปฏิบตัิการการมีปฏิญญาธรรมาภิบาลโดยให้
มหาวิทยาลยัร่วมมือกบักระทรวงมหาดไทยจดัโครงการ Good Governance Award 
ส าหรับเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอันดามันก็สอดคล้องต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบคุคลด้วยการฝึกอบรมเชิงระบบโดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้แนวใหม ่5 ทฤษฎี เสนห์่ จุ้ยโต (2553 : 20 - 25) 
 F แทนค าวา่ Factor หมายถึง ปัจจยัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ได้แก่ ภาวะผู้น าของ
ผู้ บริหารท้องถ่ิน พนักงานองค์กรเทศบาล วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรเทศบาล 
วัฒนธรรมทางสงัคมระบบการตรวจสอบถ่วงดุล และเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่ง
สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และแนวทางการจดัท ามาตรฐานของคณุธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนกังานและลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสอดคล้องกบัสนชยั ใจเย็น (2549) 
ได้ศกึษาเร่ืองการบริหารเกาะสมยุรูปแบบเขตเมืองพิเศษพบวา่ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความช านาญในการบริหารและมีสภาเมืองเกาะสมยุเป็นสภานิติบญัญัติ ซึ่งมีลกัษณะ
คล้าย ๆ กบัคณะกรรมการในรูปบริษัทท่ีมีอ านาจหน้าที่สว่นใหญ่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ตราเทศบญัญัติและควบคุมการเงิน ซึ่งการบริหารเมืองแบบนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเน้น
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นหลกัและเน้นวิธีบริหารงานแบบธุรกิจเอกชนมีการ
จัดสรรและคัดเลือกผู้ บริหารที่มีความรู้ความเช่ียวชาญมีความเป็นมืออาชีพมา
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บริหารงานเมืองเกาะสมยุ ยิ่งไปกวา่นัน้การน าเอาการบริหารเมืองแบบสภาผู้จดัการมา
ใช้ยงัมุง่หวงัที่จะขจดับรรดาเจ้าหน้าที่ที่อาศยัอิทธิพลทางการเมืองหนนุหลงัให้หมดไป
จากเมืองเกาะสมุย รวมตลอดไปถึงขจัดการเล่นพรรคเล่นพวกและขจัดความขดัแย้ง
ระหวา่งสว่นตา่ง ๆ ในเทศบาลนีด้้วย สอดคล้องกบัแนวคิด วิท (Wit, 1967 : 101 - 103) 
นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ได้มีอ านาจการปกครองร่วมกันทัง้หมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถ่ินตาม
หลกัการท่ีวา่ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาลของท้องถ่ิน
จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อนัเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดย
ให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงาน
ภายในเขตอ านาจของตน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ  
 1. เทศบาลควรมีการศกึษาวิจยัและผลกัดนัให้น าตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัให้เหมาะสมเข้ากบั
ลกัษณะการบริหารงานเพื่อประชาชนในท้องถ่ิน ก าหนดลกัษณะของงานให้มีความ
ชดัเจนตามความช านาญของหน่วยงานแต่ละด้านและสอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัที่มีความหลากหลายสลบัซบัซ้อน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ให้เกิดความช านาญและตอ่เนื่อง 
 2. การบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ควรมีการปฏิรูปการ
วดัผล การด าเนินการเพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญั ท าให้ทราบว่าเทศบาลได้ด าเนินการตรง
ตามแผนการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เปา้ประสงค์และวิสยัทศัน์ขององค์กรสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ และมีการพฒันางานตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการ
สร้างคณุคา่ให้กบัองค์กรและสร้างความเช่ือมัน่ความศรัทธาให้กบัประชาชน 
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 3.  เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนัควรจ าแนกกลุม่ผู้ รับบริการและ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลักของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นงานบริการ
ประชาชนให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ เสริมสร้างสมัพนัธภาพในรูปแบบใหม่ บนพืน้ฐาน
แหง่ความเช่ือถือและความไว้วางใจระหวา่งท้องถ่ินกบัประชาชน 
 4.  เทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัควรให้ความส าคญักบัการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กรและให้ความส าคญัด้านคณุภาพชีวิตของ
บคุลากร สร้างความสมดลุในชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวัเพื่อปอ้งกนัการถดถอยทัง้
ในเชิงประสทิธิผลและประสทิธิภาพขององค์กร 
 5.  เทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัควรมีการก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อ
วดัผลการด าเนินการด้านหลกัธรรมาภิบาล ซึ่งท าให้องค์กรได้ทราบผลการด าเนินการ
ขององค์กรวา่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานและเป้าประสงค์ขององค์กรที่ก าหนด
ไว้หรือไม่เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการให้ดียิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการวิจยัติดตามประเมินผลการทดลองใช้ตวัแบบการน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัเพื่อประเมิน
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 2. ควรท าการวิจยัเชิงคณุภาพเร่ืองตวัแบบธรรมาภิบาลของจงัหวดัและอ าเภอ
สูค่วามเป็นเลศิ 
 3. ควรท าการวิจยัเชิงปริมาณเร่ืองการด าเนินงานของการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามันตามหลกัทศธรรมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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