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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี (2) ศึกษาระดับความส�าเร็จของการบริหารองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี และ (3) สร้างสมการพยากรณ์ความส�าเร็จของการบริหาร 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) จงัหวดันนทบรุ ีกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิ

งาน จ�านวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยแบบ 

ENTER และ STEP WISE ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเร็จของการบรหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล คือ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านความเป็นผู้น�า ปัจจัยด้าน

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลากร และปัจจัยด้านการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม (2) ระดับความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล คือ ด้านการวางแผน ด้านการงบ

ประมาณ ด้านการรายงาน ด้านการประสานงาน ด้านการจัดองค์การ ด้านการอ�านวยการ และด้านการจัด

บุคลากรปฏิบัติงาน (3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร พบว่า 

ความรับผิดชอบของบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ อายุ ต�าแหน่งงาน ระดับการ

ศึกษา รายได้ ยุทธศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ส่งผลต่อระดับความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถพยากรณ์ระดับความส�าเร็จในการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ได้ร้อยละ 79.10 สร้างสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนเดมิ (ความส�าเรจ็ในการบรหิาร) 

= 1.570 + 0.411(ความรับผิดชอบของบุคลากร) + 0.246(การส่งเสริมการมีส่วนร่วม) + 0.082 (การบริหาร



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
183

จดัการ) - 0.054(อายุ)-0.129(ต�าแหน่งงาน) - 0.078(ระดบัการศกึษา) + 0.035(รายได้) + 0.089 (ยุทธศาสตร์) 

- 0.092(ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z(
ความส�าเร็จในการบริหาร

)
  

= 0.537(Z
ความรับผิดชอบของบุคลากร

) + 0.313(Z
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

) + 0.116(Z
การบริหารจัดการ

) - 0.215(Z
อายุ

)  

- 0.187(Z
ต�าแหน่งงาน

)-0.062(Z
ระดับการศึกษา

) + 0.147(Z
รายได

)้ + 0.116(Z
ยุทธศาสตร

)์ - 0.120(Z
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร

)

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล ความส�าเร็จของการบริหาร องค์การบริหารส่วนต�าบล

ABSTRACT

 This research is aimed; (1) study factor Influencing management success of Nonthaburi 

Sub-district Administrative Organization (2) study the level of success of Nonthaburi Sub-district 

Administrative Organization (3) create predictive equation for the success of the sub-district 

administrative organization of Nonthaburi Province. The sample group was 345 Manager and 

Operator selected through Simple Sampling. The statistical in data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and Enter and stepwise Multiple Regression analysis by 

using the Computer program. The results were as follows: (1) The Factor of influencing management 

success of Sub-district Administrative Organization of Nonthaburi was Strategic factors, 

Management factors, Leadership factors, Factors relating to knowledge and understanding of 

personnel, Personnel responsibility factors and factors of promoting participation. (2) The level 

of success of Sub-district Administrative Organization of Nonthaburi was Planning, Organization, 

Regarding personnel operations, Director, Coordination, Reporting and Budget. (3) For the forecast 

of best factor, Enter and stepwise Multiple Regression Analysis, it was found that the Personnel 

responsibility factors, Factors for promoting participation, Management factors, Age, Position, 

Education level, Income, Strategic factors and Personnel knowledge understanding factors was 

a factor that affects the level of success of the administrative organizations .The forecast equations 

for level of success in the administration of the sub-district administrative organization were 79.10 

percent. The forecast equations were as follows: Equation of raw score Y = 1.570 + 0.411(Personnel 

responsibility) +0.246 (Promoting participation)+ 0.082 (Management)- 0.054(Age)- 0.129(Position) 

-0.078 (Education +0.035(Income)+ 0.089 (Strategic) - 0.092 (Knowledge and understanding) 

Equation of standard score: Z = 0.537(Z
 Personnel responsibility

) + 0.313(Z 
Promoting participation

) + 0.116  

(Z
 Management

) - 0.215(Z
 Age

) - 0.187(Z
 Position

) - 0.062(Z
 Education

) + 0.147(Z 
Income

) + 0.116(Z 
Strategic

) - 0.120 

(Z 
Knowledge and understanding

)
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บทน�า

 องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 

มีความส�าคัญทางการเมืองเพราะเป็นพ้ืนฐาน 

ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยและมคีวามส�าคัญทางเศรษฐกิจและ

สังคมซึ่งยึดหลักว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ให้เจรญิก้าวหน้าได้ (นพพล สรุนคัครนิทร์,2548: 2) 

ตามพระราชบญัญัติสภาต�าบลและองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 43 ก�าหนดให้

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

โดยก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่ห้ท�าทัง้ด้านสาธารณูปโภค 

ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและ

วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ  

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสวสัดิการ 

สังคม พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ก�าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าที่ท�าหลายด้าน คือ 

ด้านการจดัให้มนี�า้เพ่ืออุปโภคบรโิภค ด้านการบ�ารงุ

รักษาทางระบายน�้า ด้านการกีฬา สวนสาธารณะ 

ด้านการพาณิชย์ การท่องเทีย่ว การผงัเมอืงและอืน่ 

ๆ ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนต�าบลจึงต้อง

วางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับอ�านาจ

หน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 จงัหวัดนนทบรุมีอีงค์การบรหิารส่วนต�าบล 

จ�านวน 28 แห่ง ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การ

บรหิารกิจการบ้านเมอืงทีดี่ โดยกระทรวงมหาดไทย

ก�าหนดให้จังหวัดเป็นผู ้แนะน�าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ในการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เรื่องข้อแนะน�า

แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดขีอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “เพ่ือให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้มีแนวทางในการจัดท�าหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี แต่การบริหารงาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลบางส่วนทียั่งประสบ

กับปัญหาและการบริหารงานทียั่งขาดประสิทธิภาพ

ไม่ตอบสนองต่อประชาชน ประชาชนยังไม่เข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารตรวจสอบงานต่าง ๆ ของ 

อบต. เท่าที่ควร และมีการใช้โครงสร้างรูปแบบ

เดยีวกันแต่ขนาดและศกัยภาพแตกต่างกัน การท�า

หน้าที่ได้จ�ากัดของ อบต. บุคลากรขาดความรู้และ

ความเข้าใจในระเบยีบ กฎหมาย และอ�านาจหน้าท่ี 

มีการใช้จ่ายงบประมาณที่เน้นด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการท�างานของ อบต. 

อันมีผลกระทบต่อความส�าเร็จในการบริหารงาน

ของ อบต. 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี

 2. ศกึษาระดบัความส�าเรจ็ของการบรหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี

 3. สร้างสมการพยากรณ์ความส�าเร็จของ

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี
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ขอบเขตการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานใน

องค ์การบริหารส ่วนต�าบลในจังหวัดนนทบุร ี 

จ�านวน อบต. 28 แห่ง เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 184 คน 

ผู้ปฏิบัติงาน จ�านวน 2,331คน รวม 2,515 คน และ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร

ค�านวณของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973: 

125) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 345 คน ใช้วิธีการ 

สุม่แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนของประชากร ได้ขนาด

กลุม่ตวัอย่างแต่ละ อบต. จากน้ันใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
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3. สร้างสมการพยากรณ์ความสําเร็จของการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) จังหวัด
นนทบรีุ 

 
ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานใน

องค์การบ ริหารส่วนตําบลในจังหวัดนนทบุ รี 
จํานวน อบต.  แห่ง เป็นผู้ บริหาร จํานวน 14 
คน ผู้ปฏิบตัิงาน จํานวน ,331คน รวม ,1 คน 

และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
และผู้ ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.) จงัหวดันนทบุรี กําหนดขนาดตวัอย่างโดย
ใช้สตูรคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 
1973: 1) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 34 คน ใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วนของประชากร  
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละ อบต . จากนัน้ใช้
วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมิู (Stratified Random 
Sampling)  

 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารสว่นตําบล 

. ตัวแปรตาม  คือ ความสําเร็จของการ
บริหารองค์กาสรบริหารสว่นตําบล 

 
 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. เพศ . อาย ุ 3. ระดบัการศกึษา 
4. ตําแหน่งงาน . รายได้ . ประสบการณ์ทํางาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเร็จของการบริหาร  
. ปัจจยัด้านยทุธศาสตร์ 
. ปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจของบคุลากร 
3. ปัจจยัด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
4. ปัจจยัด้านความเป็นผู้ นํา 
. ปัจจยัด้านความรับผิดชอบของบคุลากร 
. ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ 

ตัวแปรตาม 
ความสําเร็จของการบริหาร  
. ด้านการวางแผน 
. ด้านการจดัองค์การ 
3. ด้านการจดับคุลากรปฏิบติังาน 
4. ด้านการอํานวยการ 
. ด้านการประสานงาน 
. ด้านการรายงาน 
. ด้านการงบประมาณ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1.  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล

 2.  ตัวแปรตาม คือ ความส�าเร็จของการ

บริหารองค์กาสรบริหารส่วนต�าบล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

ได้พัฒนาข้ึนมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

ตามแนวคิดของลิเคิร ์ท (Likert) 5 ระดับ คือ  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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 การรวบรวมข้อมูล

 ผูวิ้จยัได้ท�าการเก็บข้อมลูจากพนกังานเจ้า

หน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ

บริหารส่วนต�าบล จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 6 อ�าเภอ 

28 อบต. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ด้วยตนเอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้ งนี้ผู ้ วิจัยใช ้คอมพิวเตอร ์

โปรแกรมส�าเร็จรูปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

ข ้อมูล ดังนี้  ข ้อมูลป ัจจัยพ้ืนฐานของผู ้ตอบ

แบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

เพ่ือใช้ในการบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ 

การบริหาร และข้อมูลเก่ียวกับความส�าเร็จของ 

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล วิเคราะห ์

หาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การพยากรณ์

ความส�าเรจ็ของการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

โดยใช้สถิตกิารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple 

Regression Analysis)

ผลการวิจัย

 1.  ป ัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส ่งผลต่อความ

ส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

(อบต.) จังหวัดนนทบุรี คือ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ 

รองลงมา ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัย 

ด้านความเป็นผู้น�า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของ

บุคลากร และปัจจัยด้านการส่งเสริมความมีส่วน

ร่วม ซึ่งผลการวิจัยในแต่ละประเด็นสรุปได้ ดังนี้

  1.1  ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ โดยภาพ

รวมอยู ่ในระดับมากโดยข้อท่ีมีค ่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 อันดับแรก คือ เรื่องการสื่อสารและการสร้าง 

ความเข้าใจระหว่างผูบ้รหิารและบุคลากร รองลงมา 

เรื่องแผนยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย

และภารกิจขององค์กร และเรื่องแผนยุทธ์ศาสตร ์

มีความยืดหยุ ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับ

สถานการณ์ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เรื่อง 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารและ 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. 

  1.2  ปัจจยัด้านความรูค้วามเข้าใจของ

บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ 

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องลักษณะ

ของงานทีท่�าตรงกับความรู้ความสามารถ รองลงมา 

เร่ืองมคีวามรู้ตามระเบยีบปฏบิตัหิรือมาตรฐานของ

งานในหน้าที่ที่ท�า และเรื่องมีการจัดอบรมสัมมนา

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ส่วนที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ เร่ืองมีระบบการบริหารงาน

บุคลากรในมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 

  1.3  ป ัจจัยด ้านการส ่งเสริมการมี 

ส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ 

ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คอื เรือ่งการเข้าร่วม

ประชุมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และการให้ข้อเสนอแนะในการประชมุอย่างเสร ีรอง

ลงมา เร่ืองการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของ อบต. ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และ

เรื่องการร่วมวางแผนจัดกิจกรรมหรือโครงการของ 

อบต.ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่ สุดคือ เรื่องการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ประเพณีเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ 

  1.4  ปัจจยัด้านความเป็นผูน้�า โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 อนัดบัแรก คอื เรือ่งนโยบายต่าง ๆ  ภายในองค์การ

ถูกตอบสนองโดยการน�าไปปฏิบตั ิ รองลงมา เรื่อง

เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์การสามารถ

ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรอบครอบและ 
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เทีย่งธรรม และเรือ่งผูน้�าในแต่ละหน่วยงานสามารถ

ควบคุมการบริหารงานและการบริหารจัดการ เพื่อ

ท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ เรื่องผู้บริหารมีการ 

รับฟังและเห็นความส�าคัญต่อความคิดเห็นของ

บุคลากรและน�าไปปฏิบัติ 

  1.5  ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของ

บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องการท�างาน 

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเรียบร้อย 

ตามเป้าหมายตามเวลาทีอ่งค์กรก�าหนดไว้ รองลงมา

เรื่องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมาย และเรื่องก�าหนดงานให้กับบุคลากร

อย่างเหมาะสม และก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน

ที่ชัดเจน ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ เรื่องการ 

ไม่ท�าให้องค์กรเสยีเวลาในการท�างานเพราะมนีโยบาย

การท�างานที่ตรงต่อเวลา 

  1.6  ป ัจจัยด ้านการบริหารจัดการ  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ เรือ่งผูบ้รหิารมกีารพัฒนาการ

บรหิารจดัการทีเ่ข้มแขง็ และมธีรรมาภบิาล รองลงมา 

เรื่องผู้บริหารมีการก�าหนดเป้าหมายโครงสร้างการ

บรหิารและการท�างาน พร้อมท้ังวิสยัทศัน์ทีเ่ชือ่มโยง

กับสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม และเรือ่งการ

คดัเลอืกบคุลากรและการบรหิารบคุลากร ท�าอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสม ส่วนท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เรื่องมีการประสานร่วมมือ

ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

 2.  ระดับความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี 

ประกอบด้วย ด้านการวางแผน รองลงมา ด้านการ

งบประมาณกับด้านการรายงาน ด้านการประสานงาน 

ด้านการจัดองค์การ ด้านการอ�านวยการ และด้าน

การจัดบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ 

ดังนี้ 

  2.1  ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก 

คอื เรือ่งการจดัท�าแผนการปฏิบตังิานให้บรรลตุาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ รองลงมา เร่ืองการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นตามแผนงานและกฎหมายที่

เก่ียวข้อง และเร่ืองการมอบหมายหน้าที่ความ 

รับผิดชอบในการด�าเนินการเป็นไปตามแผน 

อย่างชัดเจน ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเร่ืองปฏิบัติ

ตามแผนงานและนโยบายทีไ่ด้วางไว้ และท�าให้การ

ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

  2.2  ด้านการจดัองค์การ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือ เร่ืองการจัดรูปแบบขององค์กรให้มีความ

ชัดเจนตามแผนการจัดองค์กร รองลงมา เรื่องการ

แบ่งสายบังคับบัญชาท่ีท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้

คล่องตัว และเรื่องการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีและ

ความรบัผดิชอบตามสายการบงัคบับญัชา ส่วนทีม่ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเร่ืองการจัดความสัมพันธ์ใน

แต่ละสายงานให้เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน

  2.3  ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เร่ืองบุคลากรต้องมี 

ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน  

รองลงมา เรือ่งบคุลากรมต้ีองความรูค้วามเข้าใจใน

ระเบียบปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ  และ 

เร่ืองบุคลากรต้องมีความสามัคคีให้ความร่วมมือ

และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดเร่ืองบุคลากรต้องมีทักษะความรู้ในการ 

ใช้อปุกรณ์เคร่ืองมอืและเทคโนโลยีในการปฏิบตังิาน 
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  2.4  ด้านการอ�านวยการ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือ เรื่องการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น 

ภาวะผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ และการตัดสิน

ใจ เป็นต้น รองลงมา เรื่องการมอบหมายอ�านาจ

หน้าทีท่ีส่มัพันธ์และสอดคล้องกับความรบัผดิชอบ

แต่ละต�าแหน่งงาน และเรือ่งการตดัสนิใจ การสัง่การ

ให้กิจกรรมต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างมรีะเบยีบแบบแผน

ทั้งลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ รวมถึง 

ค�าแนะน�าต่าง ๆ  ส่วนทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเรือ่งการ

ตดิต่อเรือ่งต่าง ๆ  สามารถเสรจ็สิน้ได้ภายในโต๊ะเดยีว 

  2.5  ด้านการประสานงาน โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 อนัดบัแรก คอื เร่ืองการติดต่อสือ่สารกับบคุคลทุก

ระดบัและทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรกับบุคคล

ภายนอก รองลงมา เรื่องการจัดให้บุคลากรใน

องค์การท�างานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดย

ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 

เร่ืองการประส่านความร่วมมอืกันในการปฏิบติังาน

ในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและประสานกลมกลืน

กัน ส่วนท่ีมีค ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเรื่องมีการขจัด 

ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  2.6  ด้านการรายงาน โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดับแรก 

คือ เรื่องการเก็บข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือไว้เป็นหลักฐานและเป็นระเบียบในการปฏิบัติ

งาน และพัฒนางานของหน่วยงานขององค์กรต่อ

ไป รองลงมา เรื่องการเล็งเห็นถึงความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของการรายงานและการประเมินผล

ภายในหน่วยงานขององค์การ และเรื่องการจัดท�า

บันทึก การรายงาน และการตรวจสอบ ภายใน

หน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือเป็นหลักฐานในการ

พิจารณาด�าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนที่มีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานให้ผู ้บริหารและสมาชิกในหน่วยงาน 

ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการด�าเนินงาน

  2.7  ด้านการงบประมาณ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นไป

ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รองลงมา 

เรือ่งสามารถใช้งบประมาณได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และมรีะบบการควบคมุการเงนิของรายรบัรายจ่าย

ท่ีชัดเจน และเรื่องงบประมาณในองค์การต้องมี

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนที่ม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร

ให้เพียงพอต่อการบริหารงาน

 3.  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู ตวัแปร

สถานภาพส่วนบุคคลและตัวแปรปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลทั้ง 12 ตัว
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร อบต.

ตัวแปรอิสระ b SE Beta t p

เพศ .006 .016 .010 .377 .706

อายุ -.045 .013 -.179 -3.406 .001*

ระดับการศึกษา -.077 .018 -.161 -4.380 .000*

ต�าแหน่งงาน -.126 .024 -.183 -5.296 .000*

รายได้ .042 .012 .177 3.476 .001*

ประสบการณ์ -.013 .013 -.063 -.986 .325

ด้านยุทธศาสตร์ .087 .028 .114 3.070 .002*

ด้านความรู้ความเข้าใจ -.094 .031 -.122 -3.026 .003*

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม .232 .038 .296 6.071 .000*

ด้านความเป็นผู้น�า .021 .037 .026 .582 .561

ด้านความรับผิดชอบ .404 .035 .528 11.631 .000*

ด้านการบริหารจัดการ .088 .034 .125 2.627 .009*

ค่าคงที่ 1.526 .135 11.268

R = 0.890 R2 = 0.792 SEE = .137 F = 105.389 *p < 0.05 **p < .01

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ ตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคลและตัวแปร

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลท้ัง 12 ตัว สามารถ

พยากรณ์ความส�าเรจ็ในการบรหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ได้ร้อยละ 79.20 โดยพบตัวแปรที่มีผล

ต่อการพยากรณ์ 9 ตัวแปร คือ อายุ มค่ีาสมัประสทิธ์ิ

ความถดถอยเท่ากับ -0.045 ระดับการศึกษา มีค่า

สัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ -0.077 ต�าแหน่ง

งาน มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากับ -0.126 

รายได้ มีค่าสมัประสทิธ์ิความถดถอยเท่ากับ 0.042 

ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยเท่ากับ 0.087 ปัจจยัด้านความรูค้วามเข้าใจ

ของบคุลากร มค่ีาสมัประสทิธ์ิความถดถอยเท่ากับ 

-0.094 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

มีค ่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากับ 0.232  

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลากร มีค่า

สัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ 0.404 และปัจจัย

ด้านการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยเท่ากบั 0.088 ส่วนตวัแปรเพศ ประสบการณ์

ท�างาน ปัจจัยด้านความเป็นผู้น�าไม่พบว่ามีผลต่อ

ระดับความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล

 4.  ผลการวิ เคราะห ์ป ัจจัยท่ีสามารถ 

ร่วมกันท�านายระดับความส�าเร็จในการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ 

ความส�าเร็จในการบริหารองค์การส่วนต�าบล 

ตัวพยากรณ์ b Beta t-value P value

ด้านความรับผิดชอบของบุคลากร .411 .537 12.307 .000**

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม .246 .313 7.182 .000**

ด้านการบริหารจัดการ .082 .116 2.597 .010**

อายุ -.054 -.215 -5.374 .000**

ต�าแหน่งงาน -.129 -.187 -5.526 .000**

ระดับการศึกษา -.078 -.162 -4.426 .000**

รายได้ .035 .147 3.655 .000**

ด้านยุทธศาสตร์ .089 .116 3.326 .001**

ด้านความรู้ความเข้าใจ -.092 -.120 -2.997 .003**

ค่าคงที่ (a) 1.570 12.108 0.000**

R = 0.890 R2 = 0.791 F = 141.071 p value <0.001**

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ที่สามารถร่วมกันท�านายระดับความส�าเร็จในการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัด

นนทบุรี พบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านความรับผิดชอบ

ของบุคลากร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ อายุ ต�าแหน่งงาน 

ระดับการศึกษา รายได้ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ท่ีร่วม

พยากรณ์ระดับความส�าเร็จในการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p value <0.000) ซึ่งทั้งสองตัวแปรสามารถ

อธิบายการผันแปรของระดับความส�าเร็จในการ

บริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) ได้ร้อยละ 

79.10 (R2 = 0.791) สามารถเขียนเป็นสมการใน 

รูปคะแนนดิบได้ดังนี้

 (ความส�าเร็จในการบริหาร) = 1.570 + 

0.411(ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลากร)

+0.246(ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม)

+0.082(ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ)-0.054

(อายุ)-0.129(ต�าแหน่งงาน)- 0.078(ระดับการ

ศึกษา) + 0.035(รายได้)+0.089(ปัจจัยด้าน

ยุทธศาสตร์)-0.092(ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร)

 เ ขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

มาตรฐานได้ดังนี้

Z
ความส�าเร็จในการบริหาร 

= 0.537(Z
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของบุคลา

กร
) + 0.313(Z

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
) + 0.116(Z

ปัจจั

ยด้านการบริหารจัดการ
) - 0.215(Z

อาย
)ุ -0.187(Z

ต�าแหน่งงาน
) - 

0 .062(Z
ระดับการศึกษา

)  +  0 .147  (Z
รายได ้

)  + 

0.116(Z
ปัจจัยด้านยุทธศาสตร

)์ - 0.120(Z
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากร
)
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ปัจจยัท่ีมผีลต่ออทิธิพลความส�าเรจ็ของ

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จงัหวัดนนทบรุ ีคือ ปัจจยัด้านยุทธศาสตร์  เพราะว่า

ในองค์การทีม่กีารท�างานอย่างเป็นระบบในปัจจบุนั

มักก�าหนดทิศทางการท�างานท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และการก�าหนดยุทธศาสตร์ การบริหาร

องค์การให้ประสบความส�าเร็จต้องมีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์คือก�าหนดกรอบการท�างานเพ่ือให้การ

วางแผนงานหรือวางกลยุทธ์ให้มีทิศทางที่ชัดเจน 

ซึ่งยุทธศาสตร์เป็นวิธีการพัฒนาหรือแนวทางการ

ด�าเนินการหรือกลวิธีต่าง ๆ ที่ผู้บริหารก�าหนดขึ้น

อย่างเป็นระบบส�าหรบัเป็นทศิทางให้การด�าเนินงาน

บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ 

เป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้  สอดคล้องกับ สุพานี  

สฤษฎ์วานิช (2552: 9) กล่าวว่าการบริหาร

ยุทธศาสตร์ภาครัฐคือการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทีช่่วยให้องค์การภาครฐัได้ตระหนักถึงความสามารถ

ขององค์การ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ 

โอกาสและอุปสรรคขององค์การท่ีเป็นผลกระทบ 

มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ผู้บริหาร

และพนักงานได้มีการต่ืนตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

เห็นโอกาสใหม่ ๆ และข้อจ�ากัดที่อาจเกิดขึ้น  

เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ 

มีส่วนร่วมในการบริหารท�าให้ได้พัฒนาความคิด

และช่วยลดการต่อต้านการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกิด

ขึ้นได้ ทั้งยังช่วยให้องค์การมีทิศทางและแนวทาง

ในการด�าเนินการที่ชัดเจน มีความสามารถในการ

แข่งขัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์การ และยังจะช่วยให้องค์การมีสมรรถนะสูง

และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 2. ระดับความส�าเร็จของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี 

คือ ด้านการวางแผน เพราะว่าหน่วยงานทุกระดับ

ทั้งภาครัฐและเอกชนจ�าเป็นต้องมีปัจจัยท่ีมีความ

ส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินงานของหน่วยงาน

ประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย สามารถด�าเนินงาน

ได้สอดคล้องกับกระบวนการท�างาน รวมทั้ง 

ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ  

ระยะเวลาของการท�างานนัน้ๆ หากเกิดข้อผดิพลาด

จะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

และสามารถท�าการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่เกิดการ 

ผิดพลาดในกระบวนการท�างานไม่ก่อให้เกิดการ

เสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท�างาน 

และก�าหนดแนวทางการท�างานในอนาคตได้เพ่ือ 

ความส�าเร็จของหน่วยงาน สอดคล้องแนวคิดของ 

สรุสัวด ีราชสกลุชยั (2547) ทีอ่ธบิายว่าการวางแผน

คือการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน  

โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การ 

ด�าเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและมี

ประสทิธิภาพทีส่ดุ เป็นกระบวนการเก่ียวกับการคดิ

และการตัดสนิใจทีล่ะเอยีดอ่อน และต้องกระท�าให้

เสร็จสิ้นก ่อนจะมีการด�าเนินกิจกรรม ดังน้ัน

กระบวนการวางแผนถือว่ามีความส�าคัญและมี

ความจ�าเป็น องค์การจะประสบความส�าเร็จได้นั้น

จ�าเป็นต้องอาศยัการวางแผน ซึง่การวางแผนถือว่า

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดความเสี่ยงขององค์การ 

เพราะกระบวนการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการ 

คาดคะเนอนาคตหรือการพยากรณ์ เช่น การ

วางแผนการจัดสรรทรัพยากรว่าควรใช้ในปริมาณ

เท่าใด การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

จะเก่ียวข้องกับการสมัครงาน การลาออก และ 

การเกษยีณอายุ ดงัน้ันงานทกุอย่างในองค์การต้อง
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มีการวางแผนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน

อนาคตรวมทั้งการป้องกันปัญหา 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 ข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

ของการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

 1.  ปัจจยัด้านยุทธศาสตร์ ควรมกีารสือ่สาร

และการสร้างความเข้าใจระหว่างผู ้บริหารและ

บุคลากร เพราะว่าการสื่อสารภายในองค์กรที่ด ี

จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายขององค์การ 

และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน

องค์การ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อองค์การ

 2. ปัจจัยด้านความรู ้ความเข้าใจของ

บุคลากร ลักษณะของงานท่ีท�าตรงกับความรู ้

ความสามารถ เพราะว่าปัจจุบันบุคลากรมีความรู้

เพ่ิมขึ้นมีทัศนคติและความต้องการในการท�างาน 

ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ต่างจากอดีต สังคมมีความ

ซับซ้อนเก่ียวข้องกันมากขึ้นพนักงานรุ่นใหม่ที่มี

ความรู้ ทักษะ ความสามารถมากขึ้นพร้อมที่จะ 

รับผิดชอบมากขึ้น และมักต่อต้านการปฏิบัติงาน 

ที่คอยรับค�าสั่งเพียงอย่างเดียว แต่บุคคลจะ

ต้องการอ�านาจในการตัดสินใจ ความพอใจและ

ความภาคภูมใิจในงาน เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานได้อย่าง

เต็มความรู้ความสามารถ

 3.  ปัจจัยด้านการส่งเสรมิความมส่ีวนร่วม 

การเข้าร่วมประชุมและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะในการ

ประชุมอย่างเสรี สมาชิกทุกคนจะมีโอกาสเสนอ

ความเห็นหรอืมส่ีวนร่วมในการลงมติ เมือ่มส่ีวนร่วม

ในการลงมติก็จะตระหนักในความส�าคัญของมติ

และยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่อไป

 4.  ปัจจัยด้านความเป็นผู้น�า นโยบาย 

ต่าง ๆ ภายในองค์การถูกตอบสนองโดยการน�าไป

ปฏิบัติมีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

 5.  ปัจจยัด้านความรบัผดิชอบของบคุลากร 

ควรการท�างานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 

และเรียบร้อย ตามเป้าหมายตามเวลาท่ีองค์กร

ก�าหนดไว้ โดยมีการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ

งานให้กบับุคลากร เพือ่ให้ท�างานได้ตามเปา้หมาย

ที่ก�าหนด ฝึกอบรม ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติงาน

อย่างละเอียด และมีการควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏบิตัติามมาตรฐานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานในปัจจุบัน

 6.  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหาร

ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งและ 

มีธรรมาภิบาล เพราะว่าการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเป็นการบริหารยุคใหม่ที่เน้นความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรบัผดิชอบ การประพฤตชิอบ 

การมีส่วนร่วม และกระบวนการยุติธรรมอันเป็น

กลไกที่ส�าคัญในการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลัก

ส�าคัญพื้นฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

 ข ้อเสนอแนะระดับความส�าเร็จของ 

การบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

จังหวัดนนทบุรี 

 1.  ด้านการวางแผน ควรจัดท�าแผนการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

เพ่ือลดการสูญเสียจากการท�างานท่ีซ�้าซ้อน ท�าให้
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การด�าเนนิงานประสบผลส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธิภาพ 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร และจะท�าให้

เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์การ ท�าให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถเตรียม

รับกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและความยุ่งยาก 

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตลอดจนป้องกัน

ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 2.  ด้านการจดัองค์การ ควรจดัรปูแบบของ

องค์กรให้มีความชัดเจนตามแผนการจัดองค์กร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานขององค์การและ

ให้คนในองค์การมีการประสานร่วมมือกันท�างาน

ลดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการกระจายอ�านาจและ

มอบอ�านาจให้แก่บุคลากรระดับล่างให้มากขึ้น  

เพ่ือให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ และใช้การ

ประเมินผลแบบ 360 องศา ให้เพ่ือนร่วมงาน 

ทุกระดับประเมินผลงานของแต่ละบุคคล เพ่ือ

กระตุ้นการรับรู้และการร่วมมือระหว่างบุคลากร

 3.  ด ้ านการจัดบุคลากรปฏิบั ติ งาน 

บุคลากรต้องมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ใน

การปฏิบัติงาน มีความสุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัย

ไมตรีที่ดี ท�าจิตใจให้เบิกบานใช้ถ้อยค�าชวนฟัง 

น�้าเสียงไพเราะชัดเจนพูดมีหางเสียง และมี 

ค�าขานรับเหมาะสม

 4.  ด้านการอ�านวยการ ควรใช้ศิลปะใน

การบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น�า มนุษยสัมพันธ์  

การจูงใจ และการตัดสินใจ เป็นต้น

 5.  ด้านการประสานงาน ควรมีการติดต่อ

ส่ือสารกับบุคคลทุกระดับและทุกส่วนที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจทัง้ภายในองค์กรและระหว่าง

องค์กรกับบุคคลภายนอก

 6.  ด้านการรายงาน ควรมีการเก็บข้อมูล

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือไว้เป็นหลักฐานและ

เป็นระเบียบในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานของ

หน่วยงานขององค์กรต่อไป

 7.  ด ้านการงบประมาณ การใช ้จ ่าย 

งบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมี

ผลต่อความส�าเร็จของการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล จังหวัดนนทบุรี กับองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจังหวัดอื่น ๆ เพ่ือน�าข้อมูลมาปรับปรุง

นโยบายการบริหารจัดการในระดับประเทศต่อไป

 2.  การวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์อื่น ๆ  เช่น การวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุ 

เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยว่าสอดคล้องกับงาน

วิจัยครั้งนี้หรือไม่ และยังท�าให้ทราบว่าปัจจัยใน 

รูปแบบใดส่งผลต่อตัวใด

 3.  ควรมีการวิจัยเพ่ือประเมินผลการ

ท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวัดนนทบรุี
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