
ผูศึกษาสนใจศึกษาในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากองคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดาว ไดกําหนดภารกิจหลักดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ผูศึกษาเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว
มีการบริหารจัดการดานสาธารณูปโภคที่นาสนใจ อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการไดพบปญหาหลายดาน เชน ปญหาดาน (1) การเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน (2) การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของหนวยงาน (3) การปรับปรุง
ภารกิจใหทันตอสถานการณ และ (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ เปนตน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท 
ประเภทที่หนึ่งไดแก  กํานันและผูใหญบาน จํานวน 16 คน และประเภทที่สอง ไดแก 
ประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว จํานวน 10,025 คน รวม
ประชากรทั้ง 2 ประเภท 10,041 คน กลุมตัวอยางแบงเปน 2 ประเภทเชนกัน โดยประเภทแรก
ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 16 คน และประเภทที่สอง ไดมาจากการคํานวณ
โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97% มีความคลาดเคล่ือนของ
การสุมตัวอยางที่ระดับ .03 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 1,001 คน รวมเปนกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้เทากับ 1,017 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เปนดวยมาก 
ปานกลาง และนอย แบบสอบถามมี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ความ
คิดเห็นตอการวิเคราะหปญหา สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอการวิเคราะหการพัฒนา สวนที่ 4 
ความคิดเห็นตอการวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา วิเคราะหขอมูลโดยสถิติที่ใชในการวิจัย 
คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

การบริหารจัดการ ธงชัย สันติวงษ ไดกลาววา การบริหารจัดการเปนลักษณะของงานบริหารจัดการ 3 ดาน ไดแก (1) ดานที่เปน
ผูนําหรือหัวหนางาน (2) ดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา และ (3) ดานของความรับผิดชอบ โดยเนนการเปนผูนําขององคการที่ตอง
ประสานกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ในขณะที ่วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดใหความหมายของการบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงานนํามาใชในการเปล่ียนแปลง พัฒนา หรือสราง
ความสุขความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง และยั่งยืนใหแกประชาชนและประเทศชาติ 

การอํานวยความสะดวก โจนาธาน บอสตัน และคนอ่ืน ๆ (Jonathan Boston) ใหความเห็นไววา ภาครัฐควรใหความสําคัญตอการ
มอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพ่ือใหผูบริหารของแตละ
หนวยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน  

การใหบริการ ชูวงศ ฉายะบุตร ไดกลาวไววา การเนนหลักการใหบริการวาควรตอบสนองความตองการของประชาชน ความ
รวดเร็วในการใหบริการ การบริการที่เสร็จสมบูรณ ความกระตือรือรนในการใหบริการ การบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบ
ได การบริการที่สุภาพออนนอม และมีความเสมอภาค

ยุทธศาสตร จิรประภา อัครบวร และรัตนศักด์ิ เจริญทรัพย ใหความเห็นไววา ทิศทาง และขอบเขตที่องคการจะดําเนินไปใน
ระยะยาวนั้นเปนอยางไร อันเปรียบเสมือนเข็มทิศของหนวยงาน ขณะที่ ปยะนิตย โอนพรัตนวิบูลย ใหความหมายของยุทธศาสตรวา 
คือ แผนที่จะบรรลุถึงพันธกิจ และเปาหมาย 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7 ดาน ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดแก (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) การบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของหนวยงาน (3) การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของหนวยงาน (4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ (6) การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ แตในที่นี้ผูศึกษานํามาปรับใช
เพียง 6 ดาน โดยตัดดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนออก เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไดเนน
ศึกษาดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนอยูแลว 

1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาเก่ียวกับการบรหิารจัดการดาน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริหารประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว 
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอคําถามทั้ง 6 ดาน เนื่องจากเห็นวา องคการ
บริหารสวนตําบลเชียงดาวปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนอยาง
ไมมีประสิทธิภาพและไมคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ 

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว 
กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 5 ดาน และกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง 1 ดาน 
เนื่องจากเห็นวา ผูบริหารบางสวนไมเห็นถึงความสําคัญและไมสนับสนุนการติดตามและ
การประเมินผลดังกลาวมากเทาที่ควร 

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการ
ดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
เชียงดาว กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 2 ขอ เนื่องจากเห็นวา องคการบริหารสวนตําบล
เชียงดาวไดนําแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ดาน มากําหนดเปนยุทธศาสตร
ในการปฏิบัติงานงานแลวจะเปนประโยชน 

1. ควรกําหนดเปนนโยบายที่สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถดานการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชนของบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากร ควรครอบคลุม
ในดานทักษะ หรือความชํานาญ ความรู ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

2. ควรกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนใหมีการทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรดาน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว
วาจําเปน หรือสมควรที่จะดําเนินการตอไปหรือไม เชน งานดานปรับปรุงสาธารณูปโภค
ควรดําเนินการเปนประจําทุกป
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1. เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารจัดการดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
เชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
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สวนตําบลเชียงดาว 

ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิรนิทร ธูปกล่ํา ผูวิจัย นางสาวอาธัญญา จอมทอง
E-mail: arthanya.wirmpa7@gmail.com


