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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรที่มี ต่ อ การบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ 2) เปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยประชากร คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี จานวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2) บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษาและตาแหน่งแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Abstract
This research aimed to 1) study officials’ opinions towards good governance of Bangkrang
Sub-district Administration Organization in Amphur Muang, Nonthaburi province, and 2) compare
levels of personal officials’ opinions towards good governance of Bangkrang Sub-district
Administration Organization in Amphur Muang, Nonthaburi province. The samples were 123 officials
of Bangkrang Sub-district Administration Organization in Amphur Muang, Nonthaburi province. The
instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and
standard deviation. The results showed that : 1) As a whole, the levels of officials’ opinions
towards good governance were at a high level. When each aspect was classified, it was found that
the administration for achievement of government task. 2) The differences of age, education
background and position affected the good governance at the different levels.
Keywords: good governance
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1. บทนา
รัฐบาล ภายใต้ระบบโครงสร้างของกระทรวง ทบวง
กรม ต่าง ๆ มีแนวโน้มเข้าสู่ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
เกิดขึ้นจากระเบียบ ข้อกาหนดทางราชการ สมรรถภาพ
ของผู้นาประเทศ ความจากัดเกี่ยวกับการจัดสรร จัดหา
และจั ด การทรั พ ยากรของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั่วโลก ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิต การเคลื่อนย้าย
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เงิ น ทุ น สิ น ค้ า และคน ท าให้ เ กิ ด ผล
กระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนอย่ า ง
กว้างขวางและรวดเร็ว จึงเป็นแรงกดดันที่ภาครัฐ จะต้อง
ทบทวนบทบาทหน้าที่ และปรับปรุงการให้บริการใหม่
อี ก ทั้ งปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องพิจารณาแก้ไขดาเนินการ
ตลอดเวลา ประกอบกับกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาการประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้องปฏิบัติตาม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร ที่
มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
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พนักงานส่วนตาบล จานวน 27 คน ลูกจ้างประจา จานวน
8 คน และพนักงานจ้าง จานวน 66 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทีเ่ กี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ข้ อมู ลเกี่ ยวกับระดับความคิ ดเห็นของ
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 42 ข้อ โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ด้าน แบบสอบถามจัดทาแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท
(Likert’s Scale) โดยนาคะแนนที่ได้มาวิ เคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน
เฉลี่ ย โดยใช้ เกณฑ์ ข องค่ า พิ สัย (Range) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุ
ระหว่ า ง 4 6-60 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และเป็นพนักงานจ้าง

3. วิธีดาเนินการวิจัย

4.2 ข้อมูลด้านระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3.1 ประชากร
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี จานวนทั้งหมด 123 คนประกอบด้วย
ผู้บริหาร จานวน 4 คน สมาชิกสภา อบต. จานวน 18 คน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การ
บ้า นเมื อ งที่ดี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางกร่ า ง
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม
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วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
1. ด้านการบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน
2. ด้านการบริหาร
ราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ
3. ด้านการบริหาร
ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ด้านการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
5. ด้านการปรับปรุง
ภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์
6. ด้านการอานวย
ความสะดวกและ
การสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน
7. ด้านการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
รวม

ระดับความคิดเห็น

แปล

ความ
3.44 0.664
มาก

ของรัฐ ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ด้านการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ด้านการ
อานวยความสะดวกและการสนองความต้ องการของ
ประชาชน ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชย
สุขของประชาชน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน

3.84

0.564

มาก

3.71

0.595

มาก

4.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางกร่ า ง อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี
บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษาและต าแหน่ ง
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่ วนตาบลบางกร่า ง
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน

3.17

0.786

ปาน
กลาง

5. การอภิปรายผล

3.69

0.614

มาก

3.65

0.612

มาก

3.19

0.779

ปาน
กลาง

3.53

0.563

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณาระดับ ความ
คิดเห็นเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

จากการศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี 7
ด้าน รายละเอียดดังนี้
5.1 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า การบริการ
สาธารณะของ อบต. เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
โดยคานึงถึงประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับ สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน มีการรับฟังความคิดเห็น
และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ
ของ อบต. แล้วนาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนไปใช้ประกอบในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบแผนงาน
หรือโครงการต่างๆ ของ อบต. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิพวรรณ์ ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงาน
ตามหลั กการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี ข ององค์ การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า หลวง อ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน พบว่า ในการบริหารราชการได้น าความ
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คิดเห็นของประชาชนไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบั ติงาน เปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ
บริหารราชการและร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน
ต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎาภรณ์ ยาหอม
[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนาหลัก เกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วน
ตาบลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 2 ปี จังหวัด
ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การนาหลักเกณฑ์ก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้น สามารถทาให้การบริหารงานง่ายขึ้น การ
ทางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสะดวก
รวดเร็ว แก่ป ระชาชน มีค วามโปร่ง ใส เปิด เผยและ
ตรวจสอบได้ ส่ว นหลัก การบริห ารที ่ทุก หน่ว ยงานให้
ความสาคัญ คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการ
บริห ารงานของท้อ งถิ ่น และการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการเข้ามาร่วมตรวจสอบการบริหารงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเอง รวมทั้ง
การทางานเชิงบูร ณาการกับ ทุก ภาคส่ว น จึงส่งผลให้
การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย
5.2 ด้านการบริห ารราชการเพื่อ ให้เ กิด ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากร
อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มี
การจัด ท าแผนพัฒ นาสามปี เป็น ไปตามขั ้น ตอน
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการนาโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีมาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ โดยระบุร ายละเอีย ดของขั ้น ตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเป็ นลาย
ลัก ษณ์อ ัก ษร ส่ง เสริม สนับ สนุน การพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุค ลากรและมีก ารจัด โครงการซึ่งได้
บูร ณาการการปฏิบ ัต ิง านร่ว มกับ อปท .อื ่น หรือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ์
ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ พบว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดทาแผน มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจษฎาภรณ์ ยาหอม [1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศึกษา :
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลที ่ไ ด้ร ับ รางวัล การบริห าร
จัดการที่ดี 2 ปี จังหวัด ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า
การนาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
ผู้บ ริห ารองค์ก ารบริหารส่วนตาบลนั้น สามารถทาให้
การบริห ารงานง่า ยขึ้น การทางานเกิด ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล เกิดความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน มี
ความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ ส่วนหลักการ
บริห ารที ่ท ุก หน่ว ยงานให้ค วามส าคัญ คือ การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น การสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
และการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการเข้า มาร่ว ม
ตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเอง รวมทั้งการทางานเชิงบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย
การบริห ารจัด การที ่ด ี และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย
สมพงษ์ ประดับวงษ์ [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนา
หลัก เกณฑ์ก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ีม าใช้ก ับ
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึก ษาพบว่า การบริหารราชการ
เพื ่อ ให้เ กิด ผลสัม ฤทธิ ์ โดยให้ส ่ว นราชการก าหนด
แผนการทางานที่มีวัต ถุป ระสงค์ที่จ ะชี้วัด ผลลัพธ์ข อง
งานได้
5.3 ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เกิด ความคุ ้ม ค่า ในเชิง ภารกิจ ของรัฐ พบว่า ระดับ
ความคิด เห็น ของบุค ลากรอยู ่ใ นระดับ มาก โดย
บุค ลากรมีค วามเห็น ว่า การจัด ซื้อ หรือ จัด จ้า งของ
อบต . ถูก ต้อ งเป็น ไปตามระเบีย บ ข้อ บัง คับ และ
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง ภารกิจ หรือ โครงการที่ อบต .
ดาเนิน การแล้ว เสร็จ ตามระยะเวลาที่กาหนด โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่รัฐ และประชาชนจะได้รับ มีการ
ประชาสัม พัน ธ์แ ผนการดาเนิน งาน และโครงการให้
ข้า ราชการและประชาชนทราบ มีก ารจัด ซื ้อ จัด จ้ า ง
ดาเนินการโดยเปิดเผย และคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
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ต่อ รัฐ และประชาชน ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
ทิพ วรรณ์ ทัน รัง กา [2] ได้ศ ึก ษาวิจ ัย เรื ่อ งการ
บริห ารงานตามหลัก การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี
ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลท่า หลวง อาเภอพิม าย
จัง หวัด นครราชสีม า ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
พบว่า มีก ารจัด ทามาตรการลดค่า ใช้จ่า ย และระบบ
การจัด การพัส ดุที่รัดกุม และมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การเผยแพร่ต่อ สาธารณะชน ผ่า นสื่อ ต่า งๆ โดยจะมี
การติด ประกาศประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนทราบ
และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของศิริก ัญ ญา เสริม รัม ย์
[4] ได้ศ ึก ษาวิจัย เรื่อ ง การวิเ คราะห์แ นวโน้ม การ
ด าเนิน งานขององค์ก า รบริห ารส่ว นต าบลตา ม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริห ารส่ว นตาบลหนองขามและตาบลคลองเมือ งผล
การศึกษาพบว่า การดาเนินงานของบริหารส่วนตาบล
มีก ารใช้ท รัพ ยากรอย่า งประหยัด มีป ระสิท ธิภ าพ
สอดคล้อ งกับงานวิจัย สุทธิรัต น์ จรรย์โกมล [6] ได้
ศึก ษาวิจัย เรื่อ ง การบริหารงานตามหลักการบริห าร
กิจการบ้านเมือ งที่ดีขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลทุ่ง
นาเลา อาเภอคอนสาร จังหวัด ชัย ภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า มีก ารส่งเสริม ให้บุค ลากรขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด
5.4 ด้า นการลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง โดย
บุค ลากรมีค วามเห็น ว่า อบต. มีก ารจัด ทาแผนภูมิ
ขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่า งชัด เจน มี
การประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิง านให้ป ระชาชนทราบ มีก ารมอบอานาจให้
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญ าต การอนุมัต ิ การปฏิบ ัต ิร าชการมีก ารจัด ท า
เอกสาร/แบบฟอร์ ม/คาร้องต่างๆ ที่มีความชัดเจน มี
การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการให้บ ริก าร
ประชาชน และอบต. มีก ารจัด ตั ้ง หรือ สนับ สนุน
ศูน ย์บ ริก ารร่ว มกับ หน่ว ยงานอื ่น ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัย ของ ทิพ วรรณ์ ทัน รังกา [2] ได้ศึก ษาวิจัย
เรื ่อ ง การบริห ารงานตามหลัก การบริห ารกิจ การ
บ้า นเมือ งที่ดีข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลท่า หลวง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า
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ด้า นการลดขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิง าน ยุบ ยกเลิก
ปรับ ปรุง ภารกิจ ของรัฐ พบว่า มีก ารติด ประกาศ
ประชาสัม พัน ธ์แ ผนผัง กระบวนการลดขั ้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน
5.5 ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ พบว่า ระดับ ความคิด เห็นของบุค ลากรอยู่
ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มีการ
ปรับ ปรุง กระบวนการ และขั้นตอนการให้บ ริการแก่
ประชาชน มีก ารจัด ทา แก้ไ ข ปรับ ปรุง หรือ ยกเลิก
ข้อ บัญ ญัต ิต ่า งๆ เพื ่อ ให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ มีการดาเนินการ
ปรับ ปรุงอานาจหน้า ที่ โครงสร้า ง และอัต รากาลังได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ อบต. มีการ
ปรับ ปรุงภารกิจให้เ หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และ
สัง คม มีก ารทบทวน ยกเลิก ปรับ ปรุง กฎหมาย
กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ ต่า งๆ ให้ท ัน สมัย และมีก าร
วิเคราะห์ความจาเป็นของภารกิจ โดยคานึงถึงนโยบาย
งบประมาณ และความคุ้มค่าของภารกิจโดยบุคลากรมี
ความเห็นว่า อบต. มีการปรับปรุง กระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีการจัดทา แก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการ
ด าเนิน การปรับ ปรุง อ านาจหน้า ที ่ โครงสร้า ง และ
อัตรากาลังได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ
อบต. มีก ารปรับ ปรุงภารกิจ ให้เ หมาะสมกับ สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม มีการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย และ
มีก ารวิเ คราะห์ค วามจาเป็น ของภารกิจ โดยคานึงถึง
นโยบาย งบประมาณ และความคุ้มค่าของภารกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย วัชรีย์ ศรีวิชัย [3] ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบล
ในอาเภอเกาะคา จังหวัด ลาปาง ผลการศึก ษาพบว่า
กา ร บริห าร งานของเ ทศ บ าล ฯ ไ ด้ป รับ เป ลี ่ย น
กระบวนการทางานของเทศบาลตาบล โดยมุ่งเน้นการ
ทางานที่ล ดขนาดขององค์ก ร กระจายอานาจให้ม าก
ขึ้น
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5.6 ด้านการอานวยความสะดวกและการสนองความ
ต้องการของประชาชน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า
อบต. จัดที่นั่ง น้าดื่ม ให้ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ
มีบริการสายด่วนให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม
และร้อ งเรีย นได้ม ีก ารให้บ ริก ารในเวลาพัก เที่ย งและ
วันหยุดราชการ มีการจัดทาแผนผังขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏิบ ัต ิง านและผู ้ร ับ ผิด ชอบในการให้บ ริก าร
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนทราบ อบต. ดาเนิน การ
แก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนในทันที และมีการ
เปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพวรรณ์ ทันรังกา[2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลท่าหลวง อาเภอพิม าย
จัง หวัด นครราชสีม า ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นการ
อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน พบว่า การบริก ารขององค์การบริหารส่ว น
ตาบล แต่ละขั้นตอน มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก
5.7 ด้า นการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ พบว่า
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
โดยบุค ลากรมีค วามเห็น ว่า อบต. มีก ารประเมิน ผล
ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง านของเจ้า หน้า ที ่ม ีก าร
วิเคราะห์สรุปผล การประเมินผล รายงานให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบ มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ อบต. จัด
ดาเนินการ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล ซึ่ง
เป็นความคิดเห็น ของประชาชนมาปรับ ปรุงแก้ไ ขการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ
และความคุ ้ม ค่า ของภารกิจ ซึ ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย
ของ ทิพ วรรณ์ ทัน รัง กา [2] ได้ศ ึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง การ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลท่า หลวง อ าเภอพิม าย
จัง หวัด นครราชสีม า ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ พบว่า การแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัต ิงาน ได้จัด ให้มี
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ที ่ม ีต ่อ การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ีข ององค์ก าร
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บริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อภิปรายได้ดังนี้
1) บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิด เห็น ต่อ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไ ม่
แตกต่างกัน โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อมีการให้บริการแก่
ประชาชนและมีการติดต่อกับประชาชน แล้วประชาชน
รู้สึกพึงพอใจในบริการและการติดต่อนั้น เพศจึงไม่มีผล
ต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
2) บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี
46 - 60 ปี และ61 ปีขึ้นไป มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มากว่ า
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เป็นเพราะว่า
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 60 ปี และ61 ปีขึ้นไป อยู่ในวัยแรงงานและมีวุฒิภาวะ
สูง ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสนใจและใส่ใจงานการบริการ
ประชาชน การบริห ารที ่ม ีผ ลกระทบต่อ ตนเองและ
ท้องถิ่น
3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส./ปวท./อนุปริญญา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาก
ว่า บุค ลากรมีร ะดับ การศึก ษาประถมศึก ษา เป็น
เพราะว่าได้รับการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังจิ ตสานึกจาก
ครู อาจารย์ และได้ศ ึก ษาเพิ ่ม เติม จากหนัง สือ ต่า งๆ
มากมาย ทาให้มีความรู้ จึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
และนโยบายของผู้บริหาร
4) บุค ลากรที่ดารงตาแหน่งผู้บ ริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนัก งานส่ว นตาบล และพนัก งานจ้า ง มีร ะดับ
ปัจ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ ความคิด เห็น ต่อ การบริห ารกิจ การ
บ้า นเมือ งที ่ด ี มากกว่า บุค ลากรที ่ด ารงต าแหน่ง
ลูกจ้างประจา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้าที่
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่กาหนดนโยบายโดยไม่
ขัด ต่อ กฎหมายและรับผิด ชอบในการบริห ารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย สั่ ง อนุญาต
และอนุมัต ิเ กี ่ย วกับ ราชการขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบล และเป็น ผู ้บ ังคับ บัญ ชาข้า ราชการและลูก จ้า ง
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สมาชิก สภา อบต. ถือ ว่า เป็น ฝ่า ยสภา หรือ ฝ่า ย
ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร พนักงานส่วน
ตาบลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บังคับ ข้อ บัญ ญัติ และนโยบายของผู้บ ริห าร ต้อ ง
ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ร าชการด้ว ยความอุต สาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่
ประมาทเลิน เล่อ ในหน้า ที่ร าชการ และบุค ลากรส่ว น
ใหญ่เป็นพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน

6.6 ด้านการอานวยความสะดวกและการสนองความ
ต้องการของประชาชน อบต.ควรมีการเปิดเผยข้อมูล
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ให้ประชาชนทราบ

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางกร่ า ง อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไป
ใช้ ดังนี้

7. เอกสารอ้างอิง

6.1 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน อบต . ควรเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนติ ด ตาม
ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการต่างๆ ของ อบต.
6.2 ด้า นการบริ ห ารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อ
ภารกิจของรัฐ อบต. ควรจัดโครงการซึ่งได้บูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น
6.3 ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ อบต. ควรมีการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและ
ประชาชน
6.4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต. ควรมีการ
จัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานอื่น
6.5 ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ อบต. ควรมีการวิเคราะห์ ความจาเป็นของ
ภารกิจ โดยคานึ งถึงนโยบาย งบประมาณ และความ
คุ้มค่าของภารกิจ

6.7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อบต. ควรมี
การประเมินผลคุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า
ของภารกิจ
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