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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องสัมฤทธิผลในกาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาบลโพทะเล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลโพทะเล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กับปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรที่พักอาศัยในเขตพื้น อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นายกและรองนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิ งห์ บุรี
จานวน 15 คน ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จ านวน 70 คน ประชากรรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 85 คน โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference: LSD)
ผลการวิจัย พบว่า
สัมฤทธิผลในกาบริหารงานองค์การบริหารส่ วนตาบลโพทะเล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูล ปัจ จั ยส่ วนบุ คคล โดยกลุ่ มตัว อย่ างในการศึกษาครั้งนี้มีจานวนทั้งสิ้น 85 คนส่ว นมาก เป็นเพศชาย
ร้อยละ 87.1 มีอายุอยู่ในระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด ส่วนมากจบการศึกษาในระดั บต่ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 92.9 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น เรียงจากมากไปหาน้อย คือด้านรายได้ รองลงมาคือ
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านการบริหารงาน และด้านการอานวยการ ตามลาดับ และเมื่อ
เพื่อเปรี ยบเทีย บสั มฤทธิผ ลในการบริ หารงานองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ด้านบุคลากร อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด คือ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ เฉลี่ย 3.95 ด้านรายได้ มีการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินมาใช้จัดการตามภารกิจ เฉลี่ย 4.14 ด้านงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางบประมาณที่ได้จากรัฐบาลไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ เฉลี่ย 3.96 ด้านสถานที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา เฉลี่ย 4.20 ด้านการบริหารงาน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายอานาจให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เฉลี่ย 3.88 ด้านการบริหารงาน มี
การกระจายการบริการการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ชุมชน เฉลี่ย 3.94
ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี เมื่อจาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตามอายุ
ระดับ การศึกษา ตาแหน่ งในองค์กรปกครองท้องถิ่น และประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลโพทะเล อาเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลโพทะเล อาเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กับปัจจัยส่วนบุคคล

วิธีดาเนินการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบ
โครงสร้างของแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามโดยกาหนดให้แบบสอบถามมีความสอดคล้องและตรงกับเนื้อหาที่ต้องการแล้ว
นาฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง และเที่ยงตรง
ของเนื้อหาของแต่ละข้อคาถาม
4. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาแบบสอบถามที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เหมือนจริง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach, Alpha Coefficient) ก่อนนาไปใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่างจริง ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.83
5. นาแบบสอบถามที่ห่านการหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างต่อไป
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยมีข้อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นประสบการณ์ทางานบริหาร
ท้องถิ่น และเป็นคาถามที่ใช้วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
รายได้ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านบริหารและด้านอานวยการ ด้านละ 3 ข้อ รวมทั้งหมด
18 ข้อ โดยมีคาถามเป็นลักษณะปลายปิด ซึ่งมีคาตอบให้เลือก 2 ข้อ คือ ใช่และไม่ใช่ เกณฑ์การประเมินระดับ
ความรู้ พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลโพทะเล อาเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านรายได้ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านบริหาร
และด้านอานวยการ ด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ มีลักษณะคาถาม เป็นแบบปลายปิด มีคาตอบให้เลือก
และถามถึงความถี่ คือ มาก มากที่สุด ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจานวนทั้งสิ้น 85 คน เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 87.1 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 12.9 มีอายุอยู่ในระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุดเป็น ร้อยละ 49.4 และ
ต่าสุดมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.5 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 92.9 และประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กรปกครองท้องถิ่นมากที่สุด 4 – 10 ปี ร้อยละ 67.7 และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ด้านรายได้ ร้อยละ 85.9 ด้านบุคลากร ร้อยละ 78.8 ด้าน
งบประมาณ ร้ อ ยละ 100 ด้ า นสถานที่ ร้ อ ยละ 92.9 ด้ า นการบริห ารงาน ร้อ ยละ 72.9 และด้า นการ
อานวยการ ร้อยละ 94.1
ส่ว นที่ 2 สั มฤทธิผลในการบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี เป็นคาถามประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีบริห ารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยรายข้อสู งสุด คือ มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ เฉลี่ย 3.95 2) ด้านรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรายข้อ
สูงสุด คือ มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินมาใช้จัดการตามภารกิจ เฉลี่ย 4.14 3)
ด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางบประมาณที่ได้
จากรัฐบาลไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ เฉลี่ย 3.96 4) ด้านสถานที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด คือ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา เฉลี่ย 4.20 5) ด้านการบริหารงาน
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามผู้บริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีการบริหารงานองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายอานาจให้กับผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบ เฉลี่ย 3.88 6) ด้านการบริหารงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุ ด คือ มีการ
กระจายการบริการ การพัฒนาท้องถิ่นไป สู่ชุมชน เฉลี่ย 3.94
ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี เมื่อจาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตามอายุ
ระดับ การศึกษา ตาแหน่ งในองค์กรปกครองท้องถิ่น และประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ได้นาแนวคิด และทฤษฎีมาประกอบการอภิปรายผล ดังนี้
ปัจจั ยที่มีผลต่อ สัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่ วนตาบล อาเภอค่ายระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความเห็นว่าการบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเห็นความสาคัญของการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการ
บริหารงานท้องถิ่นต่อไป
สั มฤทธิ ผ ลในการบริ ห ารงานองค์ กรปกครองส่ ว นต าบล อ าเภอค่ ายบางระจั น จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
ด้านบุ คลากร พบว่า ผู้ บริ หารท้ องถิ่นและสมาชิ กสภาท้ องถิ่นมีการบริ หารงานองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94
สัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้านรายได้
พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านรายได้อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
สั มฤทธิ ผ ลในการบริ ห ารงานองค์ กรปกครองส่ ว นต าบล อ าเภอค่ ายบางระจั น จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
ด้านงบประมาณ พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
งบประมาณอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83
สั มฤทธิ ผ ลในการบริ ห ารงานองค์ กรปกครองส่ ว นต าบล อ าเภอค่ ายบางระจั น จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
ด้ านสถานที่ พบว่ า ผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ นและสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นมี การบริ หารงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84
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สัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการ
บริหาร พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
บริหารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70
สั มฤทธิ ผ ลในการบริ ห ารงานองค์ กรปกครองส่ ว นต าบล อ าเภอค่ ายบางระจั น จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
ด้านอานวยการ พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบลด้าน
อานวยการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76
สัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบล อาเภอค่ายระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน
เมื่อจาแนกตามเพศ สัมฤทธิผลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
แตกต่ างกั น เมื่ อจ าแนกตามอายุ ระดั บการศึ กษา ต าแหน่ งในองค์ กรปกครองท้ องถิ่ นประสบการณ์ ในการ
บริ ห ารงานองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของสุ เ ทพ การกระสั ง (2546) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่ า การได้รั บข้อมูลข่ าวสาร ของคณะผู้ บริหารองค์การบริหารส่ วนต าบลอยู่ ในระดับมาก การได้รับการ
ฝึกอบรมของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของคณะผู้บริ หารองค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การ
ได้รับการฝึ กอบรม และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ ตาแหน่ง รายได้ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สอดคล้อง
กับวรานุช ชิตเจริญอยู่ และสถิต เจริญอินทร์ (2554) งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นที่
พึ งประสงค์ ตามทั ศนคติ ของประชาชนในเทศบาลต าบลสุ นทรภู่ จั งหวั ดระยอง มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา
คุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชน จาแนกตามตัวแปรอิสระ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชนใน
เทศบาลตาบลสุ นทรภู่ จั งหวัดระยองโดยผู้ วิจัยได้ศึกษาด้านต่างๆ ในการสร้างคุณลั กษณะที่ดี ของผู้ บริหาร
จานวน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้นา ด้านความรู้ความสามารถ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 315 คน โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 46-55 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,001-10,000 บาทการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชน
จาแนกตามงาน พบว่า ประชาชนมีคุณลั กษณะของผู้ บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชน
จ าแนกตามงานโดยรวมทั้ ง 4 ด้ านอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ ยเรี ยง
ตามลาดับ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ รองลงมาคือด้านความเป็นผู้นาและด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความรู้
ความสามารถ ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชนใน
เทศบาลตาบลสุนทรภู่ จังหวัดระยองจาแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการ
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เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ตามทัศนคติของประชาชนในเทศบาลตาบลสุนทรภู่
จังหวัดระยอง จาแนกตามจาแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีคุณลั กษณะของผู้ บริหารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชนใน
เทศบาลตาบลสุนทรภู่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือทุกช่วงอายุ ทุกการศึกษา
ทุกอาชีพ และทุกรายได้ มีคุณลักษณะของผู้บริ หารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของประชาชนในเทศบาล
ตาบลสุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับสมบัติ สินลือนาม (2555) การวิจัย
เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักทศพิธราชธรรมและหลักการบริหารยุคโลกาภิวัฒน์ใน
ทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารเทศบาล ตามหลักทศพิธราชธรรมและ
หลักการบริหารยุคโลกาภิวัฒน์ในความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และศึกษาระดับการให้ความสาคัญของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งต่อคุณสมบัติของผู้บริหารเทศบาลตามหลักทศพิธราชธรรมเปรียบเทียบกับหลักการบริหารยุคโลกาภิวัฒน์
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อคุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่นตามหลัก
ทศพิธราชธรรมและหลักการบริหารยุ คโลกาภิวัฒน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t – test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) กาหนดค่าความเชื่อมั่นที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
พบว่า ความแตกต่างของเพศและฐานะทางการเงิน/รายได้ ไม่มีผลทาให้ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติของผู้บริหาร
เทศบาลทั้งสองหลักการแตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ส่วนอายุ
การศึ กษา อาชี พ และต าแหน่ งทางสั งคมในปั จจุ บั นและในอดี ต ที่ แตกต่ างกั น มี ผลท าให้ ความคิ ดเห็ นต่ อ
คุณสมบั ติของผู้ บริหารเทศบาลทั้งสองหลั กการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐาน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสามารถนาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนตาบล ในทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นควรให้ความสนใจการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยมีการกาหนดยุทธวิธีทางด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลจากการวิจัยการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สามารถใช้เป็ นแนวทางในการบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจในการทาวิจัย ดังนี้
2.1 ควรศึกษารู ป แบบ และวิธีการวัดความส าเร็จในการบริห ารงานองค์กรปกครองส่ ว นตาบล
โพทะเล เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสนองตอบมาตรการ
ของรัฐ
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนตาบลโพทะเล เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน

