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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค*เพ่ือ 1) ศึกษาระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาป<จจัยด�านองค*การของเทศบาล
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 3) ศึกษาระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามป<จจัยส7วนบุคคล 4) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ*ระหว7างป<จจัยด�านองค*การกับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลคูขวาง 

อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี กลุ7มตัวอย7างท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก7 ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ป@ข้ึนไป 
ในตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี จํานวน 374 คน โดยใช�วิธีการสุ7มตัวอย7างแบบง7าย 

และคํานวนหาค7ากลุ7มตัวอย7างตามสูตรของทาโร7 ยามาเน7 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล  ได�แก7 
แบบสอบถาม แบบค7าสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห* ได�แก7 ค7าร�อยละ ค7าเฉลี่ย ค7าส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค7าสถิติทีและเอฟ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*เพียร*สัน   
 ผลการศึกษาพบว7า 
 1) ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว             
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู7ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน พบว7า การบริหารตามหลัก
มุ7งเน�นฉันทามติอยู7ในระดับสูง รองลงมา ได�แก7 ด�านหลักการตอบสนองและหลักการกระจายอํานาจ ตามลําดับ 
 2) ป<จจัยด�านองค*การมีระดับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู7ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน พบว7า ด�านภาวะผู�นํามีผลต7อการใช�หลักธรรมาภิบาลมากท่ีสุด รองลงมา
ได�แก7 ด�านวัฒนธรรมองค*การ และด�านโครงสร�างองค*การ ตามลําดับ    
 3) กลุ7มตัวอย7างท่ีมีป<จจัยส7วนบุคคล ได�แก7 อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต7อเดือน
ท่ีแตกต7างกันมีระดับธรรมาภิบาลการบริหารงานแตกต7างกัน อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
ส7วนกลุ7มตัวอย7างท่ีมีเพศ และระยะเวลาการอาศัยอยู7ในชุมชนท่ีแตกต7างกันไม7มีผลต7อการใช�หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน 
 4) ป<จจัยด�านองค*การมีความสัมพันธ*กับระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมมีความสัมพันธ*กันในทิศทางบวกทุกด�าน 
อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน พบว7า มีความสัมพันธ*กัน ตามลําดับ 
คือ ด�านวัฒนธรรมองค*การ อยู7ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด�านภาวะผู�นํา ด�านโครงสร�างองค*การ และด�านการ
ประสานงาน ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of good governance in 
the administration of Koo Kwang Subdistrict Municipality, Lat Lum Kaeo district, 
Pathum Thani province, 2) study the organizational factors of Koo Kwang Subdistrict 
Municipality, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani province, 3) study the level of 
good governance in the administration of Koo Kwang Subdistrict Municipality, Lat 
Lum Kaeo district, Pathum Thani province classified by personal factors, and 4) study 
the relationship between the organizational factors and the good governance in the 
administration of Koo Kwang Subdistrict Municipality, Lat Lum Kaeo district, Pathum 
Thani province. The sample used in the study consisted of 374 people aged 18 years 
and over and living in Koo Kwang Subdistrict Municipality, Lat Lum Kaeo district, 
Pathum Thani province. They were selected by simple random sampling. The sample 
size was obtained by calculations done with Taro Yamane’s formula. The instrument 
for data collecting was a questionnaire. The statistics used in the data analysis consisted of 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson’s product moment 
correlation coefficients        
 The research findings were as follows: 
 1) The level of good governance in the administration of Koo Kwang 
Subdistrict Municipality, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani province was, overall, at 
a high level. Considering each aspect individually, it was found that the aspect of 
consensus management had the highest rating, followed by the aspects of responsiveness 
and decentralization, respectively. 
 2) The organizational factors affecting good governance principles, were 
rated at a high level. Considering each aspect individually, it was found that the 
aspect of leadership had the highest rating, followed by the aspects of organizational 
factors and organizational structure, respectively.  
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 3) The study revealed that the personal factors age, education, occupation 
and monthly income produced differences in the level of good governance of the 
administration at the statistical significance level of 0.01, while the factors gender and 
duration of living in the community did not produce any differences. 
 4) The organizational factors had a significant positive relationship with the 
good governance of the administration of Koo Kwang Subdistrict Municipality, Lat 
Lum Kaeo district, Pathum Thani province at the statistical significance level of 0.01. 
Considering each aspect individually revealed that the organizational culture aspect 
had the highest rating, followed by the aspects of leadership, organizational structure 
and coordination, respectively.  
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