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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารของเทศบาลต าบลฉวาง ประธานสภาเทศบาลต าบลฉวาง หัวหน้าส่วนราชการ
ของเทศบาลต าบลฉวาง พนักงานเทศบาลต าบลฉวาง ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 8 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
เทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ในระดับสูงทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยพบว่า ด้านหลักนิติธรรม เทศบาลต าบลฉวาง ด าเนินการ
บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายและระเบียบการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ด้านหลักคุณธรรม มีการบริหารจัดการโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ด้านหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการเทศบาล ด้านหลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา หลักความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความสนใจ เอาใจใส่ต่อหน้าที่และหลักความคุ้มค่า 
บริหารจัดการงบประมาณอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
ค ำส ำคัญ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ABSTRACT 
 The objective of this study was to study the management based on good 
governance of Chawang subdistrict municipality, Chawang district, Nakhon Si Thammarat 
province. The population of this research were the 8 executives of the Chawang 
subdistrict municipality, council members of the Chawang subdistrict municipality, 
and personnel and community leaders in the area of Chawang subdistrict 
municipality. The data gathering used 2 methods, document analysis and field study 
including in-depth interviews. The data were analyzed by contents analysis and 
inductive conclusions. 
 The research findings were as follows: 
 The study of the management based on good governance of Chawang 
subdistrict municipality, Chawang district, Nakhon Si Thammarat province revealed 
that, overall, it was at a high level being based on the rule of law, rule of morality, 
rule of participation, rule of transparency, rule of responsibility and rule of value for 
money. The rule of law seriously managed the laws and related procedures and 
continually followed the municipal act of 2496 B.E. The rule of morality managed 
things regarding rights and equality, and ensured the absence of discrimination. The 
rule of participation promoted more public involvement in management. The rule of 
transparency ensured that data was used openly. The rule of responsibility managed 
to promote responsible duties, intention and commitment to their jobs. The rule of 
value for money managed budgets economically and utilized resources efficiently. 
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