
 
 

บทที ่4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม (4) เพื่อศึกษาสมการพยากรณ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (5) ศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และ (6) ศึกษา
แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม    
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงผสม เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ โดยในบทนี้
ได้เสนอผลการวิจัยตามล าดับดังนี ้
 ส่วนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  ตอนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
  ตอนที่ 3 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับ
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกับ
ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ) 
  ตอนที่ 7 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม 
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ส่วนที่ 3 ผลการทบสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ส่วนที่ 4 สรุปเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย  ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

n = ค่าเฉลี่ย 
S.D. = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
B = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Std. Error = ค่าที่แสดงระดับของความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาด 
Beta = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
t = ค่าสถิติ t ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
p-values = ความน่าจะเป็นที่จะได้ค่าสังเกต 
R = ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 = ค่าที่แสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
F =  ค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
P = ค่า p (ค่า Significance ที่ปรากฏในผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ) 
FoI = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
OBJ = วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 
SUP = การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
ENV = สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ 
ACT = ผู้ก าหนดนโยบาย 
STA = กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
GOV = หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
RES = ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
COM = การสื่อสารในองค์การ 
STU = โครงสร้างขององค์การ 
IMP = ผู้ปฏิบัตินโยบาย 
PRO = วิธีการบริหารงาน 
LS = ภาวะผู้น า 
MIS = ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
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ส่วนท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ  
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 การวิจัยเก็บข้อมูลจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม จ านวน  

304 คน โดยใช้การแจกแจงความถี่ (n) และค่าร้อยละ (%) ปรากฏผลดังตารางที่ 13-17 
 

ตารางท่ี 13 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง n % 

หัวหน้างาน 24 7.9 
ผู้ปฏิบัติ (ข้าราชการ) 188 61.8 
ผู้ปฏิบัติ (ลูกจ้างประจ า) 6 2.0 
ผู้ปฏิบัติ (ลูกจ้างภารกิจ/ชั่วคราว) 86 28.3 

รวม 304 100.00 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติ (ข้าราชการ) จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติ (ลูกจ้างภารกิจ/ชั่วคราว) จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 และเป็นหัวหน้างาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  และเป็นผู้ปฏิบัติ 
(ลูกจ้างประจ า) น้อยที่สุดจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 
ตารางท่ี 14 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุตัว n % 

ไม่เกิน 30 ปี 47 15.5 
ระหว่าง 31-40 ปี 182 59.9 
ระหว่าง 41-50 ปี 66 21.8 
ระหว่าง 51-60 ปี 9 3.0 

รวม 304 100.00 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตัวระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาตามล าดับคือ มีอายุตัวระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 66 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 21.8 มีอายุตัวอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และมีอายุตัวระหว่าง 
51-60 ป ีจ านวน 9 คน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 
ตารางท่ี 15 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน n % 

ไม่เกิน 5 ปี 195 64.0 
ระหว่าง 6-10 ปี 88 29.0 
ระหว่าง 11-15 ปี 6 2.0 
ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 15 5.0 

รวม 304 100.00 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 195 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาตามล าดับคือ มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.0 มีอายุงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี 
จ านวน 6 คน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 

ตารางท่ี 16 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n % 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 91 29.9 
ปริญญาตรี 189 62.2 
ปริญญาโท 22 7.2 
ปริญญาเอก 2 0.7 

รวม 304 100.00 
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาโท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.2  และ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 
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ตารางท่ี 17 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน n % 

ไม่เกิน 10,000 บาท 104 34.2 
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 159 51.4 
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท 15 5.7 
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 26 8.7 

รวม 304 100.00 
 
 จากตารางที่ 17 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาตามล าดับคือ   มีรายได้
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 
บาทขึ้นไปจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และ มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15,001-20,000 บาท 
จ านวน 15 คน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.7 
 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ผลการศึกษาปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด

นครปฐม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังตารางที่ 18-32 
 

ตารางท่ี 18 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัต ิ X  S.D. ความหมาย  ล าดับที ่

1 ปัจจัยภายนอก 3.86 0.28 มาก  
2 ปัจจัยภายใน 3.93 0.27 มาก  
 รวม 3.90 0.24 มาก  

 

จากตารางที่ 18 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (3.90) โดยมีปัจจัยภายในมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (3.93) และปัจจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (3.86)  
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ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัตดิ้านปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภายนอก X  S.D. ความหมาย  ล าดับที ่

1. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 4.12 0.25 มาก 2 
2. การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 3.50 0.50 มาก 6 
3. สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ 3.79 0.58 มาก 4 
4. ผู้ก าหนดนโยบาย 3.57 0.43 มาก 5 
5. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 4.21 0.83 มากที่สุด 1 
6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 3.94 0.47 มาก 3 
 รวม 3.86 0.28 มาก  

  

 จากตารางที่ 19 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านปัจจัยภายนอก  
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.86) โดยมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.21) รองลงมาตามล าดับคือ วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.12) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.94) สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.79)  ผู้ก าหนดนโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(3.57)  และการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก 
(3.50)  

 
ตารางท่ี 20 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัต ิด้านปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยภายใน X  S.D. ความหมาย  ล าดับที ่

1. ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 4.00 0.30 มาก 2 
2. การสื่อสารในองค์การ 3.63 0.58 มาก 5 
3. โครงสร้างขององค์การ 3.56 0.53 มาก 6 
4. ผู้ปฏิบัตินโยบาย 3.95 0.56 มาก 3 
5. วิธีการบริหารงาน 3.89 0.51 มาก 4 
6. ภาวะผู้น า 4.56 0.36 มากที่สุด 1 
 รวม 3.93 0.27 มาก  

 

จากตารางที่ 20 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านปัจจัยภายใน ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.93) โดยมีภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (4.56) 
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รองลงมาตามล าดับคือ ทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.00) ผู้ปฏิบัติ
นโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.95) ทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(4.00)  ผู้ปฏิบัตินโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.95)  วิธีการบริหารงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (3.89) วิธีบริหารงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.89) การสื่อสารในองค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (3.63) และโครงสร้างขององค์การมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (3.56)  

 
ตารางที่ 21  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการน านโยบาย    

ไปปฏิบัติ ด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 
 

 
วัตถุประสงค์และ 
มาตรฐานนโยบาย 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของนโยบายอย่างชัดเจน 
เช่น จะพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตโดยการจัดสวัสดิการ
ชุมชน การพัฒนาชุมชน  
ให้ เ ข้ ม แข็ ง โ ด ยก า ร จั ด
ชมรม/กลุ่มอาชีพ 

- - - 270 34 4.11 0.31 มาก 
    (88.8%) (11.2%)    

2. อบต.มีการสื่ อสารอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พนักงาน
ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ข อ ง น โ ย บ า ย  ที่  อ บ ต .
ก าหนดขึ้น 

- - - 267 37 4.12 0.32 มาก 
    (87.8%) (12.2%)    

3. อบต.มีการก าหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การจัดประชุม
เ พื่ อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น จ า ก
ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ จั ด ท า
กิ จกรรมในพื้นที่  ต้ องมี
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 80 
และเห็นด้วยมากกว่า 2 ใน 3   

- - - 266 38 4.13 0.33 มาก 

 

   (87.5%) (12.5%)    
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 

 
วัตถุประสงค์และ 
มาตรฐานนโยบาย 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.มีการก าหนดตัวชี้วัด 
ที่ มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ น โ ย บ า ย    
เช่น การจัดสวัสดิการชุมชน  
(เบี้ยผู้สูงอายุ) ผู้รับสวัสดิการ
ต้องมีอายุมากกว่ า  60  ปี   
ขึ้นไป และไม่มีรายได้อื่น 

- - - 259 45 4.15 0.35 มาก 

 

   (85.2%) (14.8%)    

 รวม      4.12 0.25 มาก 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐาน
นโยบาย  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.12) โดยมีเร่ือง อบต.มีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์นโยบาย เช่น การจัดสวัสดิการชุมชน (เบี้ยผู้สูงอายุ) ผู้รับสวัสดิการต้องมีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป และไม่มีรายได้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (4.15) รองลงมาคือเร่ือง 
อบต.มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดประชุมเพื่อขอ
ความเห็นจากประชาชนเพื่อจัดท ากิจกรรมในพื้นที่ ต้องมีประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 80 และเห็นด้วย
มากกว่า 2 ใน 3  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.13) เร่ือง อบต.มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้
พนักงานได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ อบต.ก าหนดขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.12) 
และเร่ือง อบต.ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน เช่น จะพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โดยการจัดสวัสดิการชุมชน การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยการจัดชมรม/กลุ่มอาชีพ  มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (4.11) 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

ตารางท่ี 22   ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบาย    
                   ไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
 
 การสนับสนุนความ 

ช่วยเหลือจากส่วนกลาง 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ท้องถิ่ น จั งหวั ด /ท้ อ งถิ่ น
อ า เ ภอ  ได้สนับสนุน ให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ หลื อ ใ นก า ร
ท างานแก่ อบต.ในด้านต่างๆ 
เช่น การสนับสนุนวิทยากร 
การสนับสนุนงบประมาณ 

- 9 
(3.0%
) 

167 
(54.9
%) 

110 
(36.2%) 

18 
(5.9%) 

3.45 0.65 มาก 

2 อบต.ได้รับการสนับสนุนใน
เชิ งนโยบายจากท้องถิ่ น
จังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ เมื่อ
ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
ภารกิจเร่งด่วน เช่น การให้ 
อ า น า จ ใ น ก า ร ก า ห น ด
เป้ าหม า ย ได้ เ อ ง ในก า ร
ท า ง า น  ก า ร ป รั บ ล ด
กระบวนการท างานเพื่อช่วย
ให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

- 6 
(2.0%
) 

155 
(51.0
%) 

118 
(38.8%) 

25 
(8.2%) 

3.53 0.67 มาก 

3 ท้องถิ่ น จั งหวั ด /ท้ อ งถิ่ น
อ า เภอ มีทีมงานที่คอยให้
ค าปรึกษาที่แก้ปัญหาได้จริง
เมื่อ อบต.ต้องด าเนิน การ
ตามนโยบายที่ขัดแย้งกับข้อ
กฎหมาย เช่น นโยบาย การ
จ้างพนักงานระดับปริญญา
ตรีในอัตรา 15,000 บาท/
เดือน ซึ่งจะท า 

- 4 
(1.3%
) 

152 
(50.0
%) 

130 
(42.8%) 

18 
(5.9%) 

3.53 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
 การสนับสนุนความ 

ช่วยเหลือจากส่วนกลาง 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

 ให้งบประมาณค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากรเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

     

   

4 ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่น
อ าเภอ สามารถสนับสนุน
ความช่วยเหลือแก่ อบต.
ในเ ร่ืองที่สอดคล้องกับ
นโยบายที่ สั่ งก าร  เช่น  
การสนับสนุนงบประมาณ
ตามนโยบายสมานฉันท์  
ที่ ก าหนดให้บู รณาการ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เป็นกลางในพื้นที่  

- 25 
(8.2%) 

139 
(45.7%) 

103 
(33.9%) 

37 
(12.2%) 

3.50 0.81 มาก 

 รวม      3.50 0.50 มาก 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนความช่วยเหลือ
จากส่วนกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.50) โดยมีเร่ือง อบต.ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบาย
จากท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ เมื่อได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจเร่งด่วน เช่น การให้อ านาจ
ในการก าหนดเป้าหมายได้เองในการท างาน การปรับลดกระบวนการท างานเพื่อช่วยให้ได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ มีทีมงานที่คอยให้ค าปรึกษาที่แก้ปัญหา
ได้จริงเมื่อ อบต.ต้องด าเนิน การตามนโยบายที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย เช่น นโยบาย การจ้าง
พนักงานระดับปริญญาตรีในอัตรา 15,000 บาท/เดือน ซึ่งจะท าให้งบประมาณค่าใช้จ่าย ด้าน
บุคลากรเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.53) รองลงมาคือเร่ือง 
ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ สามารถสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ อบต.ในเร่ืองที่สอดคล้องกับ
นโยบายที่สั่งการ เช่น  การสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายสมานฉันท์  ที่ก าหนดให้บูรณาการ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นกลางในพื้นที่  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.50) และเร่ือง ท้องถิ่น
จังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ ได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการท างานแก่ อบต.ในด้านต่างๆ เช่น การ
สนับสนุนวิทยากร การสนับสนุนงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก (3.45) 
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ตารางท่ี 23   ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ 

 สภาพแวดล้อม 
ภายนอกขององค์การ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบ ต . ต้ อ ง พ บ กั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้น 
แ ล ะส่ ง ผ ล ก ร ะทบต่ อ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด เช่น อุทกภัยได้
ท าให้  อบต. ไม่สามารถ
ท า ง า น ไ ด้ ต า ม แ ผนที่
ก าหนดไว้เน่ืองจากต้องน า
งบประมาณไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ เ ดื อด ร้อน
อย่างเร่งด่วน 

- - 130 
(42.8%) 

111 
(36.5%) 

63 
(20.7%) 

3.78 0.76 มาก 

2. กา ร เปลี่ ย นแปล งของ
สภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้น
ได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการ
ด าเนินงานของ อบต. เช่น 
อุทกภั ยได้ท าให้  อบต. 
ต้ องใช้ วิ ธี ก าร เบิ กจ่ า ย
งบประมาณล่วงหน้าแบบ
พิ เศษ เพื่ อแก้ ไขปัญหา
เร่งด่วนที่เกิดขึ้น 

- - 111 
(36.5%) 

129 
(42.4%) 

64 
(21.1%) 

3.85 0.74 มาก 

3. อบต.มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงทุกปี 
งบประมาณ เช่น แผน
รับมือกับภัยพิบัติ 

- - 
 

130 
(42.8%) 

129 
(42.4%) 

45 
(14.8%) 

3.72 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
 

 
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกขององค์การ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.มีการปรับปรุงวิธี 
การด าเนินงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เช่น 
การลดขั้นตอนการเบิกจ่าย 
สิ่งของเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า 

- - 123 
(40.5%) 

118 
(38.8%) 

63 
(20.7%) 

3.80 0.75 มาก 

 รวม      3.79 0.58 มาก 
 
จากตารางที่ 23 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของ

องค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.79) โดยมีเร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานของ อบต. เช่น อุทกภัยได้ท าให้ อบต.ต้องใช้วิธีการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้าแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก (3.85) รองลงมาคือเร่ือง อบต.มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เช่น การลดขั้นตอนการเบิกจ่ายสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.80) เร่ือง อบต.ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น อุทกภัยได้ท า
ให้ อบต. ไม่สามารถท างานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากต้องน างบประมาณไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.78) และเร่ือง อบต.มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงทุกปีงบประมาณ เช่น แผนรับมือกับภัยพิบัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก 
(3.72) 
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ตารางท่ี 24   ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป            
ปฏิบัติ ด้านผู้ก าหนดนโยบาย 

 
ผู้ก าหนดนโยบาย 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. 
ความ
หมาย  

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่น
อ าเภอ ได้ให้ความสนใจ
กับการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของ อบต. 
เช่น การให้ค าแนะน า การ
ให้ทิศทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- - 157 
(51.6%) 

138 
(45.4%) 

9 
(3.0%) 

3.51 0.55 มาก 

2. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่น
อ าเภอ ได้ก าหนดให้ อบต.
ต้องมีการปรับปรุง/ทบทวน
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น เ ส ม อ   
อย่างต่อเน่ือง 

- - 155 
(51.0%) 

123 
(40.5%) 

26 
(8.6%) 

3.58 0.64 มาก 

3. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่น
อ า เ ภ อ  มี ก า ร ก า หน ด
ป ร ะ เ ด็ น ตั ว ชี้ วั ด เ พื่ อ
ติดตามการด าเนินงานของ 
อบต.ให้เป็นไปตามกรอบ
ของกฎหมายอย่างต่อเน่ือง 

- - 126 
(41.4%) 

150 
(49.3%) 

28 
(9.2%) 

3.68 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
 

 
ผู้ก าหนดนโยบาย 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้รับการสนับสนุน
ในเชิงนโยบายที่มีการน า 
ไปปฏิ บั ติ จ า ก ท้ อ ง ถิ่ น
จั งหวัด /ท้องถิ่นอ า เภอ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเจรจา
กับหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้
เข้ามาท างานร่วมกันแบบ
บูรณาการกับ อบต.ในพื้นที่ 

- 3 
(1.0%) 

150 
(49.3%) 

132 
(43.4%) 

19 
(6.3%) 

3.55 0.62 มาก 

 รวม      3.57 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 24 4พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านผู้ก าหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (3.57) โดยมีเร่ือง ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ มีการก าหนดประเด็นตัวชี้วัดเพื่อ
ติดตามการด าเนินงานของ อบต.ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ในระดับมากที่สุด (3.68) รองลงมาคือเร่ือง ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ ได้ก าหนดให้ อบต.
ต้องมีการปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเสมอ
อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.58) เร่ือง อบต.ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายที่มี
การน าไปปฏิบัติจากท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเจรจากับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพื่อให้เข้ามาท างานร่วมกัน แบบบูรณาการกับ อบต.ในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.55) และ
เร่ือง ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ ได้ให้ความสนใจกับการก าหนดแนวทาง การด าเนินงานของ 
อบต. เช่น การให้ค าแนะน า การให้ทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก (3.51) 
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ตารางท่ี 25  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 

 

 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.มีการประเมินผล
กระทบที่ เ กิ ด จ า กก า ร
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
กิ จกรรมในพื้ นที่  เ ช่ น  
ก า รปิ ด ถนน เ พื่ อ ซ่ อ ม
สะพาน การดับไฟฟ้าเพื่อ
ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

- - - 267 
(87.8%) 

35 
(11.6%) 

4.37 0.55 มากที่สุด 

2. โครงการและกิจกรรม
ส่วนใหญ่เกิดจากความ
ต้องการของประชาชน 
เ ช่ น  ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ ปรับปรุงพื้นผิว
จราจร พัฒนาระบบประปา 

- - - 245 
(80.6%) 

59 
(19.4%) 

4.19 0.39 มาก 

3. โครงการและกิจกรรม
ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้ ใ ห้ ก า ร
สนับสนุนจากประชาชน
ด้วยดี ดังเห็นได้จากการมี
ค าชื่นชมจากประชาชน   
ที่ได้รับผลกระทบ 

- - - 246 
(84.2%) 

48 
(15.8%) 

4.16 0.36 มาก 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 

 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. โครงการและกิจกรรม
ตามนโยบายของ อบต.
ช่ ว ย ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เช่น 
มีกลุ่มอาชีพ  ที่ส่งเสริม
การมีงานท าของสมาชิก  
การจัดตั้งชมรมออกก าลัง
กายที่ช่วยให้ประชาชนมี
สุ ข ภ า พ ที่ ดี ขึ้ น  ก า ร
สนับสนุนการท างานของ 
อปพร.ท าให้มีชีวิตความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

- - - 253 
(83.2%) 

51 
(16.8%) 

4.17 0.37 มาก 

 รวม      4.21 0.83 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.21) โดยมีเร่ือง อบต.มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมในพื้นที่ เช่น การปิดถนนเพื่อซ่อมสะพาน การดับไฟฟ้าเพื่อซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.37) รองลงมาคือเร่ือง โครงการและกิจกรรม   
ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของประชาชน เช่น ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงพื้นผิวจราจร 
พัฒนาระบบประปา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.19) เร่ือง โครงการและกิจกรรมตามนโยบายของ 
อบต.ได้ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีกลุ่มอาชีพที่ส่งเสริมการมีงานท าของสมาชิก  
การจัดตั้งชมรมออกก าลังกายที่ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น การสนับสนุนการท างานของ   
อปพร.ท าให้มีชีวิตความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.17) เร่ือง โครงการและ
กิจกรรมส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุนจากประชาชนด้วยดี ดังเห็นได้จากการมีค าชื่นชมจาก
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (4.16) 
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ตารางท่ี 26   ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้ รับมอบภารกิจ
หน้าที่อย่างชัดเจนเมื่อมี
การปฏิบัติ ง าน ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การจัด
สถานที่เพื่อรองรับการจัด
ง า น วั น เ ฉ ลิ ม ฯ  ก า ร
สนับสนุนด้านงบประมาณ
ค่าอาหารว่างเมื่อมีการจัด
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน 

- - 109 
(35.9%) 

134 
(44.1%) 

61 
(20.1%) 

3.84 0.73 มาก 

2. อบต .มี ก า รสื่ อส ารกั บ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
และแนวทางการด าเนิน 
งานที่อย่างถูกต้องตรงกัน 

- - 62 
(20.4%) 

112 
(36.8%) 

130 
(42.8%) 

4.22 0.76 มากที่สุด 

3. อบต.มีการเชิญหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ให้เกิดขึ้น เช่น เชิญร่วมงาน
วันสงกรานต์   

- 
 

- 157 
(51.6%) 

102 
(33.6%) 

45 
(14.8%) 

4.28 0.73 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) 
 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.มีแนวทางป้องกัน
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ในก ารท า ง าน ร่วมกั บ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การ
จัดท าข้ อตกลง  (MOU)  
ในการท างานร่วมกัน 

- - 157 
(51.6%) 

102 
(33.6%) 

45 
(14.8%) 

3.63 0.72 มาก 

 รวม      3.99 0.47 มาก 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (3.99) โดยมีเร่ือง อบต.มีการเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้น เช่น เชิญร่วมงานวันสงกรานต์  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ในระดับมากที่สุด (4.28) รองลงมาคือเร่ือง อบต.มีการสื่อสารกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานที่อย่างถูกต้องตรงกัน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.22) เร่ือง อบต.ได้รับมอบภารกิจหน้าที่อย่างชัดเจนเมื่อมีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การจัดสถานที่เพื่อรองรับการจัดงานวันเฉลิมฯ การสนับสนุน
ด้านงบประมาณค่าอาหารว่างเมื่อมีการจัดประชุมผู้ใหญ่บ้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.84)   
เร่ือง อบต.มีแนวทางป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การ
จัดท าข้อตกลง (MOU) ในการท างานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.63) 
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ตารางท่ี 27   ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป

ปฏิบัติ ด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
 
 ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.มีทรัพยากรในการ
ท างานอย่างเพียงพอ เช่น 
งานส่งเสริมสุขภาพ อบต.
มี เ จ้ าหน้ า ที่ ล ง ไปดู แ ล
สุ ขภาพผู้ ป่ ว ย ในพื้ นที่  
การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
อบต .มี รถขนของและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- - 130 
(42.8%) 

121 
(39.8%) 

53 
(17.4%) 

3.76 0.75 มาก 

2. อบต .มี ก า รซ่ อมบ า รุ ง
ทรัพยากรในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้ง
งบประมาณซ่อมบ ารุงรถ
ขนขยะให้พร้อมใช้งาน 

- - 2 
(0.7%) 

162 
(53.3%) 

140 
(46.1%) 

4.45 0.51 มากที่สุด 

3. อบต.มีการจัดสรรทรัพยากร
ได้ อ ย่ า ง เหม า ะสมกั บ
เป้าหมายของกิจกรรมและ
โค ร ง ก า ร  เ ช่ น  อ บ ต .
สามารถซ่อมบ ารุงไฟทาง
สาธารณะได้ครบทุกจุด
ตลอดเส้นทางจราจร 

- 
 

- 1 
(0.3%) 

269 
(88.5%) 

34 
(11.2%) 

4.11 0.32 มาก 
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 
 
 ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.มีการวางแผนเพื่อใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
เช่น การซ่อมถนนช ารุด
ของเส้นทางสายหลักใน
แหล่งชุมชน การส่งเสริม
การคัดแยกขยะ 

- - 118 
(38.8%) 

153 
(50.3%) 

33 
(10.9%) 

3.72 0.64 มาก 

 รวม      4.00 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 27 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงาน   
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.00) โดยมีเร่ือง อบต.มีการซ่อมบ ารุงทรัพยากรในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การต้ังงบประมาณซ่อมบ ารุงรถขนขยะให้พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.45) รองลงมาคือเร่ือง อบต.มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายของ
กิจกรรมและโครงการ เช่น อบต.สามารถซ่อมบ ารุงไฟทางสาธารณะได้ครบทุกจุดตลอดเส้นทาง
จราจร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.11) เร่ือง อบต.มีทรัพยากรในการท างานอย่างเพียงพอ เช่น งาน
ส่งเสริมสุขภาพ อบต.มีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลสุขภาพผู้ป่วยในพื้นที่ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อบต.มี
รถขนของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.76) เร่ือง 
อบต.มีการวางแผนเพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เช่น การซ่อมถนนช ารุดของเส้นทางสายหลักใน
แหล่งชุมชน การส่งเสริมการคัดแยกขยะ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.72) 
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ตารางท่ี 28  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป

ปฏิบัติ ด้านการสื่อสารในองค์การ 
 

 
การสื่อสารในองค์การ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.มีการสื่อสารภายใน
องค์การเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
ก า ร ท า ง า น ใ ห้ แ ก่
พนักงานอย่างต่อเน่ือง 

- 9 
(3.0%) 

135 
(44.4%) 

117 
(38.5%) 

43 
(13.2%) 

3.64 0.75 มาก 

2. อบต.ใช้วิธีการสื่อสารกับ
พนักงานทั้งเป็นทางการ 
เ ช่ น  หนั ง สื อ  สั่ ง ก า ร 
ประชุม ประจ าเดือน และ
ไม่เป็นทางการ เช่น การ
จัดป้ายประชาสัมพันธ์ 
การพูดคุยขอความร่วมมือ 

- 9 
(3.0%) 

129 
(42.4%) 

129 
(42.4%) 

37 
(12.2%) 

3.64 0.73 มาก 

3. อบ ต . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร
สื่อสารกับพนักงานใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น 
ก า ร ใ ช้ อี เ ม ล์  เ ฟสบุ๊ ค 
ประชุมกลุ่มย่อยระดม
สมอง การสัมมนา 

- 
 

11 
(3.6%) 

118 
(38.8%) 

137 
(45.1%) 

38 
(12.5%) 

3.66 0.74 มาก 

4 อบต.เน้นใช้สื่อสารข้อมูล
ที่มีความชัดเจน เข้าใจได้
ง่าย เช่น การประชุม มี
การจัดท าสื่ อ เพา เวอ ร์
พอยตใ์นการน าเสนองาน 

3 
(1.0%) 

15 
(4.9%) 

127 
(41.8%) 

114 
(37.5%) 

45 
(14.8%) 

3.60 0.83 มาก 

 รวม      3.63 0.58 มาก 
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จากตารางที่ 28 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการสื่อสารในองค์การ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.63) โดยมีเร่ือง อบต.มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้อีเมล์ เฟสบุ๊ค ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง การสัมมนา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก (3.66) รองลงมาคือเร่ือง อบต.มีการสื่อสารภายในองค์การเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการท างานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และอบต.ใช้วิธีการสื่อสารกับพนักงานทั้งที่เป็น
ทางการ เช่น หนังสือ สั่งการ ประชุมประจ า เดือน และไม่เป็นทางการ เช่น การจัดป้าย
ประชาสัมพันธ์ การพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.64) เร่ือง อบต.เน้นใช้
สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เช่น การประชุม มีการจัดท าสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการ
น าเสนองาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.60) 
 
ตารางท่ี 29   ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป

ปฏิบัติ ด้านโครงสร้างขององค์การ 
 

 
โครงสร้างขององค์การ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.มีการก าหนดล าดับ
ชั้นในการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน เช่น ฝ่ายการคลัง   
มีหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม 

- 8 
(2.6%) 

142 
(46.7%) 

117 
(38.5%) 

37 
(12.2%) 

3.60 0.73 มาก 

2. อบต.มีการก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
เช่น  การมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินไป
ช่วยฝ่ายสวัสดิการสังคม
แจกสิ่งของ และเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

- 8 
(2.6%) 

147 
(48.4%) 

120 
(39.5%) 

29 
(9.5%) 

3.56 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 
 

 
โครงสร้างขององค์การ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

3. อบต.ได้ปรับปรุงระเบียบ
ในทางปฏิบัติให้มีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสมส าหรับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
นโยบาย เช่น อนุญาตให้ 
ผู้มาเสียภาษีส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายหลังได้ การ
ให้ ผู้ ใ ห ญ่บ้ าน รับรอง
ลูกบ้านที่ประสบภัยพิบัติ
แ ท น ก า ร ใ ช้ บั ต ร
ประชาชน 

- 
 

10 
(3.3%) 

146 
(48.0%) 

108 
(35.5%) 

40 
(13.2%) 

3.59 0.75 มาก 

4. อบต.ไดม้ีการปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อช่วยให้การ
ท างานประสบความส าเร็จ
ตามนโยบายได้โดยง่าย 
เช่น การตั้งฝ่ายเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อเน้นการส่งเสริม 
อาชีพให้ประชาชน     
การตั้งฝ่ายการศึกษาเพื่อ
ดูแลและส่งเสริมด้าน
การศึกษาให้แก่ประชาชน
ในชุมชน 

- 13 
(4.3%) 

145 
(47.7%) 

119 
(39.1%) 

27 
(8.9%) 

3.53 0.71 มาก 

 รวม      3.56 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 29 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านโครงสร้างขององค์การ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.56) โดยมีเร่ือง อบต.มีการก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
เช่น ฝ่ายการคลัง  มีหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่
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ในระดับมาก (3.60) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้ปรับปรุงระเบียบในทางปฏิบัติให้มีความยืดหยุ่น 
เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่น อนุญาตให้ผู้มาเสียภาษีส่งเอกสารเพิ่มเติม
ภายหลังได้ การให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองลูกบ้านที่ประสบภัยพิบัติแทนการใช้บัตรประชาชน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (3.59) เร่ือง อบต.มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
นโยบาย เช่น การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินไปช่วยฝ่ายสวัสดิการสังคมแจกสิ่งของ และ
เบี้ยยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.56) เร่ือง อบต.ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จตามนโยบายได้โดยง่าย เช่น การตั้ง
ฝ่ายเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเน้นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน การตั้งฝ่ายการศึกษาเพื่อดูแลและ
ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.53) 
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ตารางท่ี 30   ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ด้านผู้ปฏิบัตินโยบาย 

 
ผู้ปฏิบัตินโยบาย 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. พนักงาน อบต.ส่วนใหญ่
เห็นว่าการปฏิบัติงานของ
ตนมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- - 89 
(29.3%) 

160 
(52.6%) 

55 
(18.1%) 

3.89 0.68 มาก 

2. ท่านเห็นว่า อบต.มีนโยบาย
ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ ป ร ะ ช า ช น    
ส่วนใหญ่ 

- - 66 
(21.7%) 

165 
(54.3%) 

73 
(24.0%) 

4.02 0.67 มาก 

3. พนักงาน อบต.ส่วนใหญ่ 
มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติ ง าน  ดั ง เห็น   
ได้จากการมีความมุ่งมั่น  
ที่จะท างานให้ส าเร็จอย่าง
มีคุณภาพ การแสวงหา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน 

- - 79 
(26.0%) 

129 
(42.4%) 

96 
(31.6%) 

4.06 0.75 มาก 

4. พนั ก ง าน  อบต . มี ก า ร
ปรับตัวเพื่อพัฒนาตัวเอง
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น 
การศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น การสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม 

- 3 
(1.0%) 

88 
(28.9%) 

166 
(54.6%) 

47 
(15.5%) 

3.84 0.71 มาก 

 รวม      3.95 0.56 มาก 
  

 จากตารางที่ 30 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านผู้ปฏิบัตินโยบาย มีค่าเฉลี่ย   
อยู่ในระดับมาก (3.95) โดยมีเร่ือง พนักงาน อบต.ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
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ดังเห็นได้จากการมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ การแสวงหาความรู้  ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (4.06) รองลงมาคือเร่ือง ท่านเห็นว่า อบต.มี
นโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.02) 
เร่ือง พนักงาน อบต.ส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติงานของตนมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.89) เร่ือง พนักงาน อบต.มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาตัวเอง
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.84) 

 

ตารางท่ี 31  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านวิธีการบริหารงาน 

 
วิธีการบริหารงาน 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 อบต.มีวิธีการบริหารงานที่
ช่วยให้ เกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ  เช่น  การ
จัดท าค าสั่งเพื่อมอบหมาย
ภารกิจให้แต่ละบุคคล   

- - 108 
(35.5%) 

153 
(50.3%) 

43 
(14.1%) 

3.79 0.67 มาก 

2 อบต.มีการปรับปรุงวิธีการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การปรับปรุงค าสั่ ง
คณะท างานเน่ืองจากได้ผู้ที่
มี ศั ก ย ภ า พ สู ง เ ข้ า ม า
ร่วมงานเพิ่มเติม 

- - 79 
(26.0%) 

134 
(44.1%) 

91 
(29.9%) 

4.04 0.74 มาก 

3 อบต .มี ม า ต ร ก า ร จู ง ใ จ
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม
นโยบาย เช่น พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนผลส าเร็จ
ตามนโยบาย  ในหลายเรื่อง 
จะได้รับการพิจารณาขั้น
เงินเดือนและโบนัสเป็น
พิเศษ 

- - 77 
(25.3%) 

128 
(42.1%) 

99 
(32.6%) 

4.07 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
 

 
โครงสร้างขององค์การ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4 อบต.มีการจัดตั้ งคณะ 
ท า ง า น เ พื่ อ ติ ด ต า ม
ประเมินผลส า เ ร็จของ
งานตามนโยบายอย่ าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  เ ช่ น  ค ณ ะ
ประ เ มิ นสุ ข ภ าพขอ ง
ประชาชน 

- - 149 
(49.0%) 

109 
(35.9%) 

46 
(15.1%) 

3.67 0.75 มาก 

 รวม      3.89 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 31 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านวิธีการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก (3.89) โดยมีเร่ือง อบต.มีมาตรการจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย เช่น 
พนักงานที่มีศักยภาพสูง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลส าเร็จตามนโยบายในหลายเร่ืองจะ
ได้รับการพิจารณาขั้นเงินเดือนและโบนัสเป็นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (4.07) 
รองลงมาคือเร่ือง อบต.มีการปรับปรุงวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น การปรับปรุงค าสั่ง
คณะท างานเนื่องจากได้ผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.04) 
เร่ือง อบต.มีวิธีการบริหารงานที่ช่วยให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น  การจัดท าค าสั่งเพื่อ
มอบหมายภารกิจให้แต่ละบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.79) เร่ือง อบต.มีการจัดตั้ง
คณะท างานเพื่อติดตามประเมินผลส าเร็จของงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะประเมิน
สุขภาพของประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.67) 
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ตารางท่ี 32  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านภาวะผู้น า 

 

 
ภาวะผู้น า 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. นายก อบต.มีทักษะด้าน
ก า รบ ริห า ร ที่ ช่ ว ย ใ ห้
นโยบายประสบผลส าเร็จ 
เช่น การเลือกใช้คนได้
เ ห ม า ะ ส มกั บ ภ า ร กิ จ 
วิธีการพูดที่กระตุ้นจูงใจ
คนให้เห็นด้วยและอยาก
ร่วมงาน 

- - - 122 
(40.1%) 

182 
(59.9%) 

4.60 0.49 มากที่สุด 

2. นายก  อบต . เป็ นผู้ ที่ มี
เหตุผลในการตัดสินใจ 
ดังเห็นได้จากการที่ได้ใช้
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ทันสมัยมาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดทางเลือก รวมถึง
มีการน าเสนอมูลเหตุที่ท า
ให้ต้องมีการตัดสินใจ
เช่นนั้น เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของ อบต. 

- - - 136 
(43.8%) 

168 
(55.3%) 

4.55 0.49 มากที่สุด 

3. นายก อบต.เป็นผู้ที่สามารถ
กระตุ้นจู ง ใจพนักงาน  
ได้ อย่ า ง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่น การใช้
อ านาจหน้าที่ การปลุกเร้า
อุดมการณ์  

- - - 139 
(45.7%) 

165 
(54.3%) 

4.54 0.49 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
 

 
ภาวะผู้น า 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. นายก อบต.เป็นผู้ที่ช่วย
แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
การท างานให้แก่พนักงาน 
เช่น การเจรจาต่อรองกับ
ประชาชนที่มาร้องเรียน
การท างานของเจ้าหน้าที่  
การประสานงานกับมือ
อาชีพให้เข้ามาช่วยด าเนิน
ภารกิจแทนพนักงาน 

- - - 132 
(43.4%) 

172 
(56.6%) 

4.57 0.49 มากที่สุด 

 รวม      4.56 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 32 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.56) โดยมีเรื่อง นายก อบต.มีทักษะด้านการบริหารที่ช่วยให้นโยบายประสบ
ผลส าเร็จ เช่น การเลือกใช้คนได้เหมาะสมกับภารกิจ วิธีการพูดที่กระตุ้นจูงใจคนให้เห็นด้วยและ
อยากร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.60) รองลงมาคือเร่ือง นายก อบต.เป็นผู้ที่
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานให้แก่พนักงาน เช่น การเจรจาต่อรองกับประชาชนที่มา
ร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่  การประสานงานกับมืออาชีพให้เข้ามาช่วยด าเนินภารกิจแทน
พนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.57) เร่ือง นายก อบต.เป็นผู้ที่มีเหตุผลในการตัดสินใจ ดัง
เห็นได้จากการที่ได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดทางเลือก รวมถึงมีการ
น าเสนอมูลเหตุที่ท าให้ต้องมีการตัดสินใจเช่นนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ อบต. มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.55) เร่ือง นายก อบต.เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นจูงใจพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่น การใช้อ านาจหน้าที่ การปลุกเร้าอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก 
(4.54) 
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ตอนท่ี 3 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม  

ผลการศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม ปรากฏผลดังตารางที่ 33-39 

 
ตารางท่ี 33 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับผลการปฏิบัติงาน      

ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 

 
ระดับผลการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ความหมาย  ล าดับที ่

1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.67 0.49 มาก 2 
2. ด้านเศรษฐกิจ 3.58 0.46 มาก 3 
3. ด้านการบริการสาธารณะ 3.72 0.42 มาก 1 
4. ด้านสังคม 3.47 0.35 มาก 4 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 3.16 0.38 ปานกลาง 6 
6. ด้านการบริการจัดการท่ีดี 3.41 0.35 มาก 5 

รวม 3.50 0.19 มาก  
 

จากตารางที่ 33 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.50) โดยระดับผลการปฏิบัติงานด้าน
การบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.72) รองลงมาตามล าดับคือ ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมาก (3.67) ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมาก 
(3.58) ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมาก (3.47)  ด้านการบริการจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยนอยู่ใน
ระดับมาก (3.41) และด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง 
(3.16)  
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ตารางท่ี 34  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 
ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.มีการจัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อ ส่ ง เส ริม
การศึกษาที่สอดคล้อง  
กับความต้องการของ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น  
เช่น ศูนย์เด็กเล็ก  
การเรียนอาชีพ 

- 15 
(4.9%) 

96 
(31.6%) 

166 
(54.6%) 

27 
(8.9%) 

3.67 0.70 มาก 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
งานรัฐพิธี และวันส าคัญ
ในพื้นที่  เช่น วันเฉลิมฯ 
กิจกรรมวันเด็ก 

- 3 
(1.0%) 

111 
(36.5%) 

163 
(53.6%) 

27 
(8.9%) 

3.70 0.63 มาก 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อ เ ผ ยแพ ร่
คุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักทางศาสนาสู่ชุมชน 
เช่น แห่เทียนพรรษา การ
บ ริจาคสิ่ ง ของให้ เ ด็ ก
ยากไร้ 

- 6 
(2.0%) 

117 
(38.5%) 

147 
(48.4%) 

34 
(11.2%) 

3.69 0.69 มาก 
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 
 

 ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อ เ ผ ยแพ ร่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น  วันผู้ สู งอายุ  ก า ร
ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 8 
(2.6%) 

130 
(42.8%) 

129 
(42.4%) 

37 
(12.2%) 

3.64 0.72 มาก 

5. 
 

อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จ ก ร รม เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณ 
สถาน โบราณวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
เช่น การประกวดภาพถ่าย
โบราณสถาน การจัดท า
สื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถานในพื้นที่ 

- 6 
(2.0%) 

128 
(42.1%) 

131 
(43.1%) 

39 
(12.8%) 

3.67 0.72 มาก 

 รวม      3.67 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 34 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในจังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(3.67) โดยมีเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี และวันส าคัญในพื้นที่ 
เช่น วันเฉลิมฯ กิจกรรมวันเด็ก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.70) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตามหลักทางศาสนาสู่ชุมชน เช่น แห่เทียน
พรรษา การบริจาคสิ่งของให้เด็กยากไร้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.67) เร่ือง อบต.มีการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่น 
ศูนย์เด็กเล็ก การเรียนอาชีพ อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เช่น การประกวดภาพถ่ายโบราณสถาน 
การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ



182 
 

มาก (3.67) และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น วันผู้สูงอายุ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก 
(3.64) 
ตารางท่ี 35  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ให้ เ กิ ด ค ว าม เ ข้ ม แข็ ง     
ในการผลิตสินค้าชุมชน 
เช่น การรวมกลุ่มผลิต 
การให้กู้ยืมทุน การหา
ตลาด 

1 
(0.3%) 

- 132 
(43.4%) 

159 
(52.3%) 

12 
(3.9%) 

3.60 0.58 มาก 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมโดยจ้างสถาบัน 
การศึกษามาให้ความรู้ 
การจัดไปศึกษาดู ง าน 
เพื่ อ ย ก ระดับ คุณภ าพ
ผลผลิตของสินค้าชุมชน 

- 1 
(0.3%) 

149 
(49.0%) 

132 
(43.4%) 

22 
(7.2%) 

3.58 0.63 มาก 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อ เพิ่ มช่ อ ง
ทางการจ าหน่ายสินค้าให้
ชุมชน เช่น ร้านค้า/ตลาด
นัดชุมชน คาราวานขาย
สินค้าต่างพื้นที่ 

- 1 
(0.3%) 

144 
(47.4%) 

139 
(45.7%) 

20 
(6.6%) 

3.59 0.61 มาก 

4 อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมแปรรูปผลผลิต
เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้
สินค้าเกษตรในชุมชน 

- - 148 
(48.7%) 

134 
(44.1%) 

22 
(7.2%) 

3.59 0.62 มาก 

 รวม      3.58 0.46 มาก 
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จากตารางที่ 35 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ในจังหวัดนครปฐม ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.58) โดยมีเร่ือง อบต.ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง ในการผลิตสินค้าชุมชน เช่น การ
รวมกลุ่มผลิต การให้กู้ยืมทุน การหาตลาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.60) รองลงมาคือ
เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้ชุมชน เช่น ร้านค้า/
ตลาดนัดชุมชน คาราวานขายสินค้าต่างพื้นที่ และอบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมแปรรูปผลผลิต
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.59) และเร่ือง อบต.ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมโดยจ้างสถาบันการศึกษามาให้ความรู้ การจัดไปศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพผลผลิตของสินค้าชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.58) 

 

ตารางท่ี 36  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการสาธารณะ 

 
ด้านการบริการสาธารณะ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เกี่ ย วกั บ ก าร
พัฒนาระบบสาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน เช่น 
ที่พักผู้โดยสารประจ าทาง 
ไฟทางสาธารณะ 

- - 132 
(43.4%) 

147 
(48.4%) 

25 
(8.2%) 

3.65 0.62 มาก 

2. อบต.มีการซ่อมบ ารุงและ
ปรับปรุงระบบสาธารณะ
ประโยชน์ ในชุมชนที่
เสียหายให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมอย่างต่อเน่ือง 

- - 119 
(39.1%) 

149 
(49.0%) 

36 
(11.8%) 

3.73 0.66 มาก 

3. อบต.ไดด้ าเนินการพัฒนา
ระบบสาธารณะประโยชน์
ในชุ ม ชน เพื่ อ ร อ ง รั บ   
การขยายตัวของชุมชน 

- - 120 
(39.5%) 

143 
(47.0%) 

41 
(13.5%) 

3.74 0.68 มาก 

4 อบต.ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย 

- - 140 
(46.1%) 

140 
(46.1%) 

24 
(7.9%) 

3.62 0.62 มาก 



184 
 

ตารางท่ี 36 (ต่อ) 
 

 
ด้านการบริการสาธารณะ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

 ระบบสาธารณะประโยชน์ 
ในชุมชน เช่น  ท าป้ าย
กระตุ้ นจิ ตส านึ ก  ก า ร
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 

     

   

5. 
 

อบต . ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม
เกี่ ย วกั บระบบประปา
สาธารณะ เช่น การรณรงค์
ให้ประหยัดน้ า การรณรงค์
ให้เลิกใช้น้ าบาดาล 

- - 107 
(35.2%) 

127 
(41.8%) 

70 
(23.0%) 

3.88 0.75 มาก 

 รวม      3.72 0.42 มาก 
 

จากตารางที่ 36 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการสาธารณะ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.72) โดยมี
เร่ือง อบต.ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับระบบประปาสาธารณะ เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดน้ า การ
รณรงค์ให้เลิกใช้น้ าบาดาล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.88) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพื่อรองรับ   การขยายตัวของชุมชน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (3.74) เร่ือง อบต.มีการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบสาธารณะประโยชน์ในชุมชน  
ที่เสียหายให้ใช้การได้ดีดังเดิมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.73)  เร่ือง อบต.ได้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น ที่พักผู้โดยสาร
ประจ าทาง ไฟทางสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.65)  และเร่ือง อบต.ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกท าลายระบบสาธารณะประโยชน์ ในชุมชน เช่น ท าป้ายกระตุ้นจิตส านึก การ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.62) 
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ตารางท่ี 37  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านสังคม 

 

 
ด้านสังคม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เกี่ ย วกับการ
แข่งขันกีฬา การส่งเสริม
การออกก าลังกาย การจัด
กิจกรรมนันทนาการ 

2 
(0.7%) 

10 
(3.3%) 

104 
(34.2%) 

185 
(60.9%) 

3 
(1.0%) 

3.59 0.63 มาก 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
กิจการด้านสาธารณสุข 
เช่น การสนับสนุนการ
ด า เนินงานของ  อสม. 
ก า ร พ่ น ห ม อ ก ค วั น
ป้องกันยุงลาย การฉีดยา
ป้องกันพิษสุนัขบ้า 

- 37 
(12.2%) 

94 
(30.9%) 

170 
(55.9%) 

3 
(1.0%) 

3.47 0.74 มาก 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการแก้ไข 
ป้องกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชน เช่น ลานกีฬา
ต้านยา เสพติด การให้
ความรู้นักเรียนในโรงเรียน 
การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานของต ารวจ 

- 37 
(12.2%) 

117 
(38.5%) 

150 
(49.3%) 

- 3.37 0.69 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 37 (ต่อ) 
 

 
ภารกิจด้านสังคม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เกี่ ย วกั บ ง าน
สวั สดิ ก า ร  ก ารสั ง คม
สงเคราะห์ เช่น การแจก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

- 6 
(2.0%) 

156 
(51.3%) 

142 
(46.7%) 

- 3.45 0.53 มาก 

5. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เกี่ ย วกั บก าร
ป้องกันรักษาความสงบ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน เช่น 
การตั้งด่าน ในวันเทศกาล 
การออกสายตรวจตาม
ชุมชน 

- 7 
(2.3%) 

147 
(48.4%) 

150 
(49.3%) 

- 3.47 0.54 มาก 

6. 
 

อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ก า ร ด า เ นิ น ด้ า น ง า น
บรรเทาสาธารณภัย เช่น 
การฝึกซ้อมระวัง เพลิง 
การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 
ในชุมชน การประสาน
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานอื่น 

- - 
 

152 
(50.0%) 

152 
(50.0%) 

- 3.50 0.50 มาก 

 รวม      3.47 0.35 มาก 
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จากตารางที่ 37 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านสังคม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.47) โดยมีเร่ือง อบต.ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการออกก าลังกาย การจัดกิจกรรม
นันทนาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.59) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินด้านงานบรรเทาสาธารณภัย  เช่น การฝึกซ้อมระวังเพลิง การ
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ในชุมชน การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (3.50) เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข เช่น การ
สนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย การฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า 
และอบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันรักษาความสงบ และความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน เช่น การต้ังด่านในวันเทศกาล การออกสายตรวจในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (3.47) เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับงานสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ เช่น 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (3.45)  และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อการแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด การให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การ
สนับสนุนการด าเนินงานของต ารวจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (3.37) 
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ตารางท่ี 38  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยว 

 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
และการท่องเท่ียว 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน 
ดู แ ล รั กษ าท รัพย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การปลูกต้นไม้ ใน
ชุมชน การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน 

- 34 
(11.2%) 

125 
(41.1%) 

145 
(47.7%) 

- 3.37 0.67 ปานกลาง 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อบ ารุงรักษา
แม่น้ าล าคลอง รวมถึง
แหล่งน้ าต่างๆ เช่น การ
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงใน
แม่น้ าล าคลอง การตั้ ง
ชมรมรักษาแหล่งน้ า 

- 44 
(14.5%) 

120 
(39.5%) 

140 
(46.1%) 

- 3.32 0.71 ปานกลาง 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในพื้นที่ เช่น การขุด
ลอกคูคลองที่ตื้นเขิน การ
จัดสร้างเขื่อนริมตลิ่ง 

- 40 
(13.2%) 

119 
(39.1%) 

145 
(47.7%) 

- 3.35 0.70 ปานกลาง 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อดูแลรักษา
พื้ น ที่ ส ว นส า ธ า รณ ะ   
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- 27 
(8.9%) 

141 
(46.4%) 

136 
(44.7%) 

- 3.36 0.64 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 38 (ต่อ) 
 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
และการท่องเท่ียว 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

5. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ บ ริ ห า ร
จั ดก ารขยะ  เ ช่น  ก า ร
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
การแปรรูปขยะที่สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

- 172 
(56.6%) 

132 
(43.4%) 

- - 2.43 0.49 น้อย 

 รวม      3.16 0.38 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 38 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
(3.16) โดยมีอบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ในชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง (3.37) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูแลรักษาพื้นที่
สวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.36) เร่ือง อบต.ได้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ เช่น การขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน การจัดสร้างเขื่อน
ริมตลิ่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.35) เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อบ ารุงรักษา
แม่น้ าล าคลอง รวมถึงแหล่งน้ าต่างๆ เช่น การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง การตั้งชมรม
รักษาแหล่งน้ า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.32)  และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม
เพื่อบริหารจัดการขยะ เช่น การส่งเสริมการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับน้อย (2.43) 
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ตารางท่ี 39  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการจัดการที่ดี 

 
ด้านการบริการจัดการท่ีดี 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี โอกาส 
เข้ามา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ท้องถิ่น เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การเปิด
โอกาสให้เข้ารับฟังการ
พิ จ า ร ณ า ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ การปรับปรุง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- - 143 
(47.0%) 

161 
(53.0%) 

- 3.89 0.68 มาก 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อส่ ง เส ริม  
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง
พ นั ก ง า น ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง า น  เ ช่ น  ก า ร
ท า ง า น โ ด ย โ ป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้ ความพร้อม   
ที่จะรับผิดชอบหากเกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน 

- 5 
(1.6%) 

144 
(47.4%) 

155 
(51.0%) 

- 3.52 0.53 มาก 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อจัดสวัสดิการ
ให้ แ ก่ พนั ก ง าน อย่ า ง
เหมาะสม เช่น รถรับส่ง 
อาหารกลางวัน เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยต่ า 

- 5 
(1.6%) 

135 
(44.4%) 

164 
(53.9%) 

- 3.49 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 
 

ด้านการบริการจัดการท่ีดี 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในก า รปฏิบั ติ ง าน ให้
พนักงาน เช่น การอบรม
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาดูงาน 

- 3 
(1.0%) 

149 
(49.0%) 

152 
(50.0%) 

- 3.05 0.74 ปานกลาง 

5. อบต.ได้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การจัดท าฐานข้อมูล การ
สื่อสารภายใน อบต.ด้วย
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อให้ เกิด
ความรวดเร็ว 

- 78 
(25.7%) 

134 
(44.1%) 

92 
(30.3%) 

- 3.50 0.51 มาก 

 รวม      3.41 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 39 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการจัดการที่ดี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.41) โดยมี
เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เข้ามา มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีประชาคม การเปิดโอกาสให้เข้ารับฟังการพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณ การปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.89) 
รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การท างานโดยโปร่งใสตรวจสอบได้ ความพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.52) เร่ือง อบต.ได้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าฐานข้อมูล การสื่อสารภายใน อบต.ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.50) เร่ือง อบต.ได้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น รถรับส่ง อาหารกลางวัน 
เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.49)  และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
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พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ให้พนักงาน เช่น การอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (3.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม 

 
ตารางที่ 40 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 

 OBJ SUP ENV ACT STA GOV RES COM STU IMP PRO LS FoI MIS 
OBJ 1 .405** .214** .410** .004** .223** .209** .264** .200** .209** .200** .189** .464** .217** 

SUP  1 .235** .577** -.005 .228** .299** .362** .394** .160** .138* .359** .566** .218** 

ENV   1 .422** -.068 .198** .196** .292** .089 .282** .215** .069* .517** .213* 

ACT    1 -.029 .278** .255** .402** .394** .268** .278** .346** .553**. .355** 

STA     1 .019 .097 .003 -.21 .071 .022 .016 .293** .269** 

GOV      1 .364** .306** .233** .380** .341** .165** .564** .215** 

RES       1 .434** .331** .382** .318** .299** .502** .224** 

COM       1 .478** .254** .244** .122* .021* .548** .211* 

STU        1 .427** .343** .235** .223** .423** .235** 

IMP         1 .054** -.172** .729** .247** .202** 

PRO           1 .146** .223* .216** 

LS            1 . 667** .361** 

FoI             1 .374** 

MIS              1 
    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 40 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง FoI กับ MIS มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อยู่ในระดับปานกลาง (0.374) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง FoI ทั้ง 12 ตัวแปร (OBJ, SUP, ENV, ACT, STA, GOV, RES, COM, STU, 
IMP, PRO,  และ LS) กับ MIS จะพบว่า LS  มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS มากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก (0.667) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. OBJ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.217) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 2. SUP มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.218) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 3. ENV มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.213) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 4. ACT มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับปานกลาง (0.355) ซึ่งชี้ให้เห็น
ได้ว่า ผู้ก าหนดนโยบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 5. STA มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.269) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 6. GOV มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.215) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 7. RES มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.367) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 8. COM มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.211) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
การสื่อสารในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 9. STU มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.235) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
โครงสร้างขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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 10. IMP มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.202) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
ผู้ปฏิบัตินโยบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 11. PRO มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับน้อย (0.216) ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า 
วิธีการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 12. LS มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ MIS ในระดับปานกลาง (0.361) ซึ่งชี้ให้เห็นได้
ว่า ภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์สมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกับปัจจัย
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมการ
ท านายของของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้ง 12 ตัวแปร 
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี ้

 

ตารางท่ี 41 การทดสอบสมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกับปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม  

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta T p-values 

ภาวะผู้น า (LS) 0.571 0.027 0.491 5.726* 0.000 

วิธีการบริหารงาน (PRO) 0.253 0.019 0.242 4.750* 0.000 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (STA) 0.614 0.012 0.592 5.257* 0.000 

การสื่อสารในองค์การ (COM) 0.379 0.017 0.112 2.177* 0.030 

(Constant) 0.465 0.176 - 19.707* 0.000 

R =  0.525                    R2 =  0.276                     F =  28.453 
*P < 0.05 

จากตารางที่ 41 สามารถสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  

สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
MIS  = 0.465 + 0.571(LS) + 0.253(PRO) + 0.614(STA) + 0.379(COM)  
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z(MIS)  = -0.491Z(LS) + 0.242Z(PRO) + 0.592Z(STA) + 0.112Z(COM 
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ตารางท่ี 42  การทดสอบสมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม กับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta T p-values 

การสื่อสารในองค์การ(COM) 0.314 0.049 0.136 2.309* 0.022 

ภาวะผู้น า(LS) 0.438 0.074 0.277 3.237* 0.001 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ(STA) 0.520 0.032 0.152 2.854* 0.005 

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ(ENV) 0.118 0.048 0.141 2.473* 0.014 

ผู้ปฏิบัตินโยบาย(IMP) 0.105 0.051 0.120 2.057* 0.041 

(Constant) 0.311 0.472 - 6.586* 0.000 
R =  0.401                  R2 =  0.161                     F =  11.453 

*P < 0.05 
 

จากตารางที่ 42 สามารถสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  

สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
MIS = 0.311 + 0.314(COM) + 0.438(LS) + 0.520(STA) + 0.118(ENV) + 0.105(IMP)  
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z(MIS)  = 0.136Z(COM) + 0.277Z(LS) + 0.452Z(STA) + 0.141Z(ENV) + 0.120Z(IMP) 

 

ตารางท่ี 43  การทดสอบสมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านเศรษฐกิจ กับ
ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta T p-values 

วิธีการบริหารงาน(PRO) 0.195 0.058 0.215 3.385* 0.001 

วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย(OBJ) 0.287 0.103 0.153 2.795* 0.006 

ภาวะผู้น า(LS) 0.326 0.048 0.245 2.616* 0.009 

ผู้ปฏิบัตินโยบาย(IMP) 0.144 0.054 0.173 2.665* 0.008 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง(GOV) 0.136 0.058 0.138 2.357* 0.019 

(Constant) 0.467 0.432 - 2.701* 0.007 
R =  0.427                     R2 =  0.183                     F =  13.328 

*P < 0.05 
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จากตารางที่ 43 สามารถสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  

สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
MIS  = 0.467 + 0.195(PRO) + 0.287(OBJ) + 0.326(LS) + 0.144(IMP) + 0.136(GOV) 
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z(MIS)  = 0.215Z(PRO) + 0.153Z(OBJ) + 0.245Z(LS) + 0.173Z(IMP) + 0.138Z(GOV) 

 

ตารางท่ี 44  การทดสอบสมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการบริการ
สาธารณะกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta T p-values 

ผู้ปฏิบัตินโยบาย(IMP) 0.120 0.044 0.160 2.730* 0.007 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ(STA) 0.153 0.024 0.302 6.306* 0.000 

ภาวะผู้น า(LS) 0.148 0.038 0.207 3.868* 0.000 

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน(RES) 0.277 0.070 0.199 3.954* 0.000 

ผู้ก าหนดนโยบาย(ACT) 0.144 0.052 0.118 2.172* 0.031 

(Constant) 0.651 0.311 - 2.091* 0.037 
R =  0.579                     R2 =  0.336                     F =  25.011 

*P < 0.05 
 

จากตารางที่ 44 สามารถสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  

สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
MIS  = 0.651 + 0.120(IMP) + 0.153(STA) + 0.148(LS) + 0.277(RES) + 0.114(ACT)  
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z(MIS)  = 0.160Z(IMP) + 0.302Z(STA) + 0.207Z(LS) + 0.199Z(RES) + 0.218Z(ACT) 
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ตารางท่ี 45  การทดสอบสมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านสังคม กับปัจจัย
การน านโยบายไปปฏิบัติ 
ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta T p-values 

ภาวะผู้น า(LS) 0.223 0.054 0.228 4.097* 0.000 

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ(ENV) 0.107 0.035 0.175 3.088* 0.002 

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน(RES) 0.233 0.073 0.197 3.177* 0.002 

การสื่อสารในองค์การ(COM) 0.107 0.040 0.176 2.704* 0.007 

(Constant) 0.442 0.370 - 4.697* 0.000 
R =  0.354                    R2 =  0.125                    F =  210.727 

*P < 0.05 
 

จากตารางที่ 45 สามารถสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  

สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
MIS  = 0.442 + 0.223(LS) + 0.107(ENV) + 0.233(RES) + 0.107(COM)  
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z(MIS)  = 0.228Z(LS) + 0.175Z(ENV) + 0.197Z(RES) + 0.176Z(COM) 
 

ตารางท่ี 46  การทดสอบสมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta T p-values 

ภาวะผู้น า(LS) 0.152 0.038 0.223 4.003* 0.000 

การสนับสนุนความช่วยเหลือ 
จากส่วนกลาง(SUP) 

0.126 0.042 0.167 2.997* 0.003 

(Constant) 4.207 0.194 - 4.680* 0.000 
R =  0.299                    R2 =  0.090                    F =  14.798 

*P < 0.05 

จากตารางที่ 46 สามารถสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  

สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
MIS  = 0.209 + 0.152(LS) + 0.126(SUP)  
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z(MIS)  = 0.223Z(LS) + 0.167Z(SUP)  
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ตารางท่ี 47  การทดสอบสมการท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการบริการ               

จัดการที่ดีกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta T p-values 

ภาวะผู้น า(LS) 0.294 0.055 0.306 3.367 0.000 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ(STA) 0.250 0.023 0.124 2.332 0.020 

การสนับสนุนความช่วยเหลือ 
จากส่วนกลาง(SUP) 

0.234 0.039 0.119 2.087 0.038 

(Constant) 0.424 0.342 - 4.396 0.000 
R =  0.388                R2 =  0.150                 F =  17.707 

*P < 0.05 
 

จากตารางที่ 47 สามารถสร้างเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  

สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
MIS  = 0.424 + 0.294(LS) + 0.250(STA) + 0.234(SUP)  
สมการณ์พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Z(MIS)  = 0.306Z(LS) + 0.124Z(STA) + 0.119Z(SUP)  
 

ตอนท่ี 6 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ) 
การวิจัยได้เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม จ านวน 200 คน โดยใช้การแจกแจงความถี่ (n) และค่าร้อยละ 
(%) ปรากฏผลดังตารางที่ 48-51 

 

ตารางท่ี 48 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n % 

ชาย 84 42.0 
หญิง 116 58.0 

รวม 200 100.00 
   

 จากตารางที่ 48 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
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ตารางท่ี 49 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ n % 

ไม่เกิน 30 ปี 36 18.0 
ระหว่าง 31-40 ปี 68 34.0 
ระหว่าง 41-50 ปี 64 32.0 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 32 16.0 

รวม 200 100.00 
 

 จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาตามล าดับคือ มีอายุระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 
32.0 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
 

ตารางท่ี 50 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n % 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 146 73.0 
ปริญญาตรี 54 27.0 

รวม 200 100.00 
 

 จากตารางที่ 50 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 54 คน 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.0 
 

ตารางท่ี 51 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน n % 

ไม่เกิน 5,000 บาท 20 10.0 
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 122 61.0 
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 44 22.0 
ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป 14 7.0 

รวม 200 100.00 
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 จากตารางที่  51 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง     
5,001-10,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาตามล าดับคือ มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป จ านวน 14 คน 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.0 
 

ตอนท่ี 7 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม 

ผลการศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม จ านวน 200 คน ใช้ค่าเฉลี ่ย ( X ) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ปรากฏผลดังตารางที่ 52 

 

ตารางท่ี 52  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 

 

 
ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด

นครปฐม 
X  S.D. ความหมาย  ล าดับที ่

1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.63 0.73 มาก 2 
2. ด้านเศรษฐกิจ 3.28 0.52 ปานกลาง 3 
3. ด้านการบริการสาธารณะ 3.72 0.41 มาก 1 
4. ด้านสังคม 2.96 0.51 ปานกลาง 6 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 3.23 0.53 ปานกลาง 5 
6. ด้านการบริการจัดการท่ีดี 3.27 0.51 ปานกลาง 4 

รวม 3.35 0.53 ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 52 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.53) โดยระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจด้านการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.72) รองลงมาตามล าดับ
คือ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.63) ด้านเศรษฐกิจ มี
ค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับปานกลาง (3.28) ด้านการบริการจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับปานกลาง 
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(3.27) ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.23)  และด้านสังคม มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (2.96)  

 

ตารางท่ี 53  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.มีการจัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อ ส่ ง เส ริม
การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น  
เ ช่ น  ศู น ย์ เ ด็ ก เ ล็ ก         
การเรียนอาชีพ 

- 12 
(6.0%) 

88 
(44.0%) 

52 
(26.0%) 

48 
(24.0%) 

3.68 0.90 มาก 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
งานรัฐพิธี และวันส าคัญ
ในพื้นที่  เช่น วันเฉลิมฯ 
กิจกรรมวันเด็ก 

- 19 
(9.5%) 

60 
(30.0%) 

61 
(30.5%) 

60 
(30.0%) 

3.81 0.97 มาก 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อ เ ผ ยแพ ร่
คุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักทางศาสนาสู่ชุมชน 
เช่ น  แห่ เที ยนพรรษ า    
การบริจาคสิ่งของให้เด็ก
ยากไร้ 

1 
(0.3%) 

15 
(7.5%) 

55 
(27.5%) 

66 
(33.0%) 

63 
(31.5%) 

3.88 0.96 มาก 
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ตารางท่ี 53 (ต่อ) 
 ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อ เ ผ ยแพ ร่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เ ช่ น  วั น ผู้ สู ง อ า ยุ         
การประกวดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- 13 
(6.5%) 

78 
(39.0%) 

69 
(34.5%) 

40 
(20.0%) 

3.68 0.86 มาก 

5. 
 

อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จ ก รรม เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณ 
สถาน โบราณวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
เช่น การประกวดภาพถ่าย 
โบราณสถาน การจัดท า
สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม โบราณ 
สถานในพื้นที่ 

- 26 
(13.0%) 

123 
(61.5%) 

47 
(23.5%) 

4 
(2.0%) 

3.15 0.65 ปานกลาง 

 รวม      3.63 0.73 มาก 
 

 จากตารางที่ 53 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(3.63) โดยมีเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตามหลักทาง
ศาสนาสู่ชุมชน เช่น แห่เทียนพรรษา การบริจาคสิ่งของให้เด็กยากไร้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับ
มาก (3.88) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี และวัน
ส าคัญในพื้นที่ เช่น วันเฉลิมฯ กิจกรรมวันเด็ก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.81) เร่ือง อบต.มีการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น เช่น ศูนย์เด็กเล็ก การเรียนอาชีพ และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วันผู้สูงอายุ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น  



 204 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.68)  และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เช่น การประกวดภาพถ่าย
โบราณสถาน การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในพื้นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (3.15) 
 

ตารางท่ี 54  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านเศรษฐกิจ 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้
เกิดความเข้มแข็งในการ
ผลิตสินค้าชุมชน เช่น การ
รวมกลุ่มผลิต การให้กู้ยืม
ทุน การหาตลาด 

- 32 
(16.0%) 

84 
(42.0%) 

84 
(42.0%) 

- 3.26 0.71 ปานกลาง 

2 อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมโดยจ้างสถาบัน 
การศึกษามาให้ความรู้ การ
จัดไปศึ กษาดู ง าน  เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต
ของสินค้าชุมชน 

- 17 
(8.5%) 

86 
(43.0%) 

95 
(47.5%) 

2 
(1.0%) 

3.41 0.65 มาก 

3 อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ เ พิ่ ม ช่ อ ง
ทางการจ าหน่ายสินค้าให้
ชุมชน เช่น ร้านค้า/ตลาด
นัดชุมชน คาราวานขาย
สินค้าต่างพื้นที่ 

- 25 
(12.5%) 

87 
(43.5%) 

85 
(42.5%) 

3 
(1.5%) 

3.33 0.71 ปานกลาง 

4 อบต.ได้จัดท าโครงการ /
กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเพื่อ
สร้ า งมูลค่ า เพิ่ มให้สินค้ า
เกษตรในชุมชน 

- 37 
(18.5
%) 

104 
(52.0
%) 

59 
(29.5
%) 

- 3.11 0.68 ปานกลาง 

 รวม      3.27 0.52 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 54 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.27) โดยมีเร่ือง 
อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมโดยจ้างสถาบันการศึกษามาให้ความรู้ การจัดไปศึกษาดูงาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตของสินค้าชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.41) รองลงมาคือ
เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้ชุมชน  เช่น ร้านค้า/
ตลาดนัดชุมชน คาราวานขายสินค้าต่างพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.33) เร่ือง อบต.ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง ในการผลิตสินค้าชุมชน เช่น การ
รวมกลุ่มผลิต การให้กู้ยืมทุน การหาตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.26) และเร่ือง อบต.ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรในชุมชน  มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (3.11) 

 

ตารางท่ี 55 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการสาธารณะ 

 
ด้านการบริการสาธารณะ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เกี่ ย วกับ การ
พัฒนาระบบสาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน เช่น 
ที่พักผู้โดยสารประจ าทาง 
ไฟทางสาธารณะ 

- - 74 
(37.0%) 

97 
(48.5%) 

29 
(14.5%) 

3.78 0.68 มาก 

2. อบต.มีการซ่อมบ ารุงและ
ปรับปรุงระบบสาธารณะ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ชุ ม ช น       
ที่เสียหายให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมอย่างต่อเน่ือง 

- - 76 
(38.0%) 

98 
(49.0%) 

26 
(13.0%) 

3.75 0.67 มาก 

3. อบต.ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบสาธารณะประโยชน์
ในชุ มชน เพื่ อ รอ ง รั บ   
การขยายตัวของชุมชน 

- - 84 
(42.0%) 

94 
(47%) 

22 
(11.0%) 

3.69 0.66 มาก 

 



 206 

ตารางท่ี 55 (ต่อ) 
 

 
ด้านการบริการสาธารณะ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4 อบต.ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกท าลาย
ระบบสาธารณะประโยชน์ 
ในชุมชน เช่น  ท าป้าย
กระตุ้นจิตส านึก การสร้าง 
เครือข่ายเฝ้าระวัง 

- - 84 
(42.0%) 

91 
(45.5%) 

25 
(12.5%) 

3.71 0.67 มาก 

5. 
 

อบต . ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม
เกี่ ยวกับระบบประปา
ส า ธ า ร ณ ะ เ ช่ น  ก า ร
รณรงค์ให้ประหยัดน้ า 
การรณรงค์ให้เลิกใช้น้ า
บาดาล 

- - 91 
(45.5%) 

82 
(41.0%) 

27 
(13.5%) 

3.68 0.71 มาก 

 รวม      3.72 0.41 มาก 
 

จากตารางที่ 55 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการสาธารณะ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.72) โดยมี
เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น 
ที่พักผู้โดยสารประจ าทาง ไฟทางสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.78) รองลงมาคือ
เร่ือง อบต.มีการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบสาธารณะประโยชน์ในชุมชนที่เสียหายให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.75) เร่ือง อบต.ได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการบุกรุก
ท าลายระบบสาธารณะประโยชน์ ในชุมชน เช่น ท าป้ายกระตุ้นจิตส านึก การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.71) เร่ือง อบต.ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณะประโยชน์ใน
ชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.69) และเร่ือง อบต.ได้จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับระบบประปาสาธารณะ เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดน้ า การรณรงค์ให้เลิกใช้น้ า
บาดาล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.68) 
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ตารางท่ี 56  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านสังคม 

 

 
ด้านสังคม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เกี่ ย วกับการ
แข่งขันกีฬา การส่งเสริม
การออกก าลังกาย การจัด
กิจกรรมนันทนาการ 

2 
(1.0%) 

23 
(11.5%) 

77 
(38.5%) 

74 
(37.0%) 

24 
(12%) 

3.48 0.48 มาก 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
กิจการด้านสาธารณสุข 
เช่น การสนับสนุนการ
ด า เนินงานของ อสม. 
ก า ร พ่ น ห ม อ ก ค วั น
ป้องกันยุงลาย การฉีดยา
ป้องกันพิษสุนัขบ้า 

- 9 
(4.5%) 

69 
(34.5%) 

93 
(46.5%) 

29 
(14.5%) 

3.71 0.76 มาก 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการแก้ไข 
ป้องกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชน เช่น ลานกีฬา
ต้านยา เสพติด  การให้
ค ว า ม รู้ นั ก เ รี ย น ใ น
โรงเรียน การเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง การสนับสนุน
การด าเนินงานของต ารวจ 

- 4 
(2.0%) 

104 
(52.0%) 

65 
(32.5%) 

27 
(13.5%) 

3.58 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 56 (ต่อ) 
 

 
ด้านสังคม 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เกี่ ย วกับการ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ง า น
สวัสดิ ก าร  ก ารสั งคม
สงเคราะห์ เช่น การแจก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

- 15 
(7.5%) 

48 
(24.0%) 

108 
(54.0%) 

29 
(14.5%) 

3.76 0.79 มาก 

5. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เการป้ องกัน
รักษาความสงบ  และ
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน เช่น การ
ตั้ งด่ านในวัน เทศกาล 
การออกตรวจในชุมชน 

- 25 
(12.5%) 

67 
(33.5%) 

81 
(40.5%) 

27 
(13.5%) 

3.55 0.87 มาก 

6. 
 

อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ก า ร ด า เ นิ น ด้ า น ง า น
บรรเทาสาธารณภัย เช่น 
การฝึกซ้อมระวังเพลิง 
การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 
ในชุมชน การประสาน
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานอื่น 

- 37 
(18.5%) 

99 
(49.5%) 

60 
(30.0%) 

4 
(2.0%) 

3.16 0.73 ปานกลาง 

 รวม      3.54 0.79 มาก 
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จากตารางที่ 56 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านสังคม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.54) โดยมีเร่ือง อบต.ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านงานสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ เช่น การ
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก (3.76) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจการด้าน
สาธารณสุข เช่น การสนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย การฉีด
ยาป้องกันพิษสุนัขบ้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.71) เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด การให้ความรู้นักเรียนใน
โรงเรียน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การสนับสนุนการด าเนินงานของต ารวจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(3.58) เร่ือง อบต.ไดจ้ัดท าโครงการ/กิจกรรมการป้องกันรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เช่น การสนับสนุนการตั้งด่านในวันเทศกาล การออกตรวจในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (3.55) เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.45) และเร่ือง อบต.ได้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินด้านงานบรรเทาสาธารณภัย เช่น การฝึกซ้อมระวังเพลิง 
การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ในชุมชน การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
อยู่ในระดับปานกลาง (3.16) 
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ตารางท่ี 57  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยว 

 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียว 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน 
ดู แ ล รั กษ าท รัพย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เ ช่ น  ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้      
ในชุมชน การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

- 19 
(9.5%) 

97 
(48.5%) 

80 
(40.0%) 

4 
(2.0%) 

3.35 0.67 ปานกลาง 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อบ ารุงรักษา
แม่น้ าล าคลอง รวมถึง
แหล่งน้ าต่างๆ เช่น การ
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงใน
แม่น้ าล าคลอง การตั้ ง
ชมรมรักษาแหล่งน้ า 

- 19 
(9.5%) 

116 
(58.0%) 

56 
(28.0%) 

9 
(4.5%) 

3.28 0.69 ปานกลาง 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในพื้นที่ เช่น การขุด
ลอกคู คลองที่ ตื้ น เ ขิ น  
การจัดสร้างเขื่อนริมตลิ่ง 

- 26 
(13.0%) 

77 
(38.5%) 

96 
(48.0%) 

1 
(0.5%) 

3.36 0.70 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 57 (ต่อ) 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเท่ียว 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อดูแลรักษา
พื้ นที่ ส วนสาธารณะ 
เช่น การเปิดโอกาสให้
ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า เ ป็ น
กรรมการในการดูแล
สวนสาธ ารณะ  ก าร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- 32 
(16.0%) 

82 
(41.0%) 

81 
(40.5%) 

5 
(2.5%) 

3.30 0.76 ปานกลาง 

5. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อบ ริหาร
จัดการขยะ เช่น  การ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
ก า ร แ ป ร รู ป ข ย ะ ที่
สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได ้

- 75 
(375%) 

77 
(38.5%) 

44 
(22.0%) 

4 
(2.0%) 

2.89 0.0.81 ปานกลาง 

 รวม      3.23 0.53 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 57 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในจังหวัดนครปฐม ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(3.23) โดยมีเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ เช่น การขุดลอกคู
คลองที่ตื้นเขิน การจัดสร้างเขื่อนริมตลิ่ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (3.36) รองลงมา
คือเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ในชุมชน การปรับปรุง ภูมิทัศน์ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (3.35) เร่ือง อบต.ไดจ้ัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูแลรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ เช่น การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเป็นกรรมการในการดูแลสวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง (3.30) เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง 
รวมถึงแหล่งน้ าต่างๆ เช่น การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง การตั้งชมรมรักษาแหล่งน้ า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.28)  และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารจัดการ
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ขยะ เช่น การส่งเสริมการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (2.89) 

 

ตารางท่ี 58  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการจัดการที่ดี 

 
ด้านการบริการจัดการท่ีดี 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี โอกาส 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การเปิด
โอกาสให้เข้ารับฟังการ
พิ จ า ร ณ า ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ การปรับปรุง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- 32 
(16.0%) 

64 
(32.0%) 

104 
(52.0%) 

- 3.36 0.74 ปานกลาง 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จกรรม เพื่ อส่ ง เส ริม  
ธรรมาภิบาลของพนักงาน
ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การท างานโดยโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ความพร้อม   
ที่จะรับผิดชอบหากเกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน 

- 39 
(19.5%) 

81 
(40.5%) 

80 
(40.0%) 

- 3.21 0.74 ปานกลาง 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อจัดสวัสดิการ
ให้ แ ก่ พนั ก ง าน อย่ า ง
เหมาะสม เช่น รถรับส่ง 
อาหารกลางวัน เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยต่ า 

- 37 
(18.5%) 

80 
(40.0%) 

78 
(39.0%) 

5 
(2.5%) 

3.26 0.78 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 58 (ต่อ) 
 

 
ด้านการบริการจัดการท่ีดี 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

X  S.D. ความหมาย  น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน     ให้
พนักงาน เช่น การอบรม
ความรู้ใหม่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การดูงาน 

- 34 
(17.0%) 

116 
(58.0%) 

46 
(23.0%) 

4 
(2.0%) 

3.10 0.68 ปานกลาง 

5. อบต.ได้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การจัดท าฐานข้อมูล การ
สื่อสารภายใน อบต.ด้วย
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อให้ เกิ ด
ความรวดเร็ว 

- 12 
(6.0%) 

104 
(52.0%) 

80 
(40.0%) 

4 
(2.0%) 

3.38 0.63 ปานกลาง 

6. อบต.ได้จัดท าโครงการ/
กิ จ ก รรม เพื่ อ ส่ ง เ ส ริม
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับภารกิจ ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ รูปแบบการ
ท างานของ อบต.ให้แก่
ประชาชน 

- 12 
(6.0%) 

112 
(56.0%) 

76 
(38.0%) 

- 3.32 0.51 มาก 

 รวม      3.27 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 58 พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านการบริการจัดการที่ดี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.27) โดยมี
เร่ือง อบต.ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าฐานข้อมูล 
การสื่อสารภายใน อบต.ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.38) รองลงมาคือเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
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ประชาชนได้มีโอกาส เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีประชาคม การเปิด
โอกาสให้เข้ารับฟังการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.36) อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ    ภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ รูปแบบการท างานของ อบต.ให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ย  
อยู่ในระดับมาก (3.32) เร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม เช่น รถรับส่ง อาหารกลางวัน เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.26 ) เร่ือง 
อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของพนักงานในการปฏิบัติงาน เช่น การ
ท างานโดยโปร่งใสตรวจสอบได้ ความพร้อม   ที่จะรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.21)  และเร่ือง อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้พนักงาน เช่น การอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
อยู่ในระดับมาก (3.10) 
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ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย 
1. กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 คน ได้แก่  

1.1 นางสาวสุวรรณ  มังน้อย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.  
ณ ห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม 

1.2 นายเกรียงไกร  ชูศิลป์กุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.  
ณ ห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

1.3 นายทวี  กุลค าธรกิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.  
ณ ห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา 

1.4 นายนพรัตน์  เล้าอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.  
ณ บ้านพักของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 

1.5 นายนันทพันธ์  ปฐมเจริญสุขชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. 
ณ ห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ 

2. กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 คน โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกดังนี ้

2.1 การประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย (1) นางสาว 
จงรักษ์ ภู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้อย (2) นางสาวสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล องค์การ
บริหารส่วนต าบลทัพหลวง (3) นางอุษณา รุ่งเอนก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง (4) นายกิตติ 
อร่ามวัตร องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ และ (5) นายทินกร เงินอ่อน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามควายเผือก  

2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกส่วนบุคคลด้วยการใช้โทรศัพท์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย (1) นายชาญขนา  แขวงอินทร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล (2) นายอ าพล  ยุติโกมินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
และ (3) นายไพรัตน์  ตากสุนทร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
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3. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 คน โดย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกส่วนบุคคลด้วยการใช้โทรศัพท์ ระหว่างวันที่  
20 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย (1)  ร้อยต ารวจ
ตรีปัญญา  จันทรสุขโข รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล (2) นางสาว
วรรณรดา  เลิศลบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต าบลศาลายา (3) นายเอกรินทร์  เขียวค ารพ ผู้น าอาสาพัฒนา
ชุมชนอ าเภอพุทธมณฑล และ (4) นายอิทธิพล  ชุมชอบ อาสาสมัครต ารวจบ้านอ าเภอพุทธมณฑล 

ทั้งนี้ ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จะมีลักษณะเดียวกันคือเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ (1) ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ (2) ผล  
การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล (3) ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้ประสบผลส าเ ร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละด้าน รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ ผลการศึกษาในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
1. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 

1.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า การด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก รวมถึง
ความเร่งด่วนและความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ซึ่งจะแนวทางดังกล่าวย่อมท าให้
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมีความชัดเจนในระดับสูง แต่หาก
เป็นข้อสั่งการของกรมฯ หรือจังหวัดแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องน าข้อสั่งการดังกล่าว  
มาท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์อีกคร้ังเพื่อช่วยให้ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจได้
ตรงกันถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานนโยบายที่กรมฯ หรือจังหวัด
ก าหนด นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาที่พบในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานนโยบายที่กรมฯ หรือจังหวัดก าหนดคือ ผู้สั่งการไม่รู้จักบริบทของพื้นที่ และไม่เข้าใจ
ถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเกิดลักษณะของการสั่งการแบบ “ตัดเสื้อโหล” ซึ่ง 
ในบางข้อสั่งการองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้ดีกว่าเป้าหมายที่ผู ้สั่งการต้องการ แต่
ส าหรับบางข้อสั่งการองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถท าได้เลย 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย  เพื่อช่วย
ใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 
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 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเป็นเร่ืองดีที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ในวัดผล
ส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ไม่ควรวัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ 
เนื่องจาก  องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งมีศักยภาพไม่เท่ากัน 

 2. ไม่ควรมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานให้เป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากจุดเด่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน
ดังนั้น มาตรฐานนโยบายที่กรมฯ หรือจังหวัดก าหนดควรเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
มากกว่าการบังคับให้ท าตามวิธีการของผู้สั่งการ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันว่า วิธีการของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก่อให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงาน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่
ท้องถิ่น/ชุมชนได้มากกว่าวิธีการของส่วนกลาง 

1.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า  วัตถุประสงค์และ
มาตรฐานนโยบายต้องชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงต้องไม่ขัดแย้งกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ชัดเจนจะช่วยให้พนักงานงานเกิดการยอมรับ 
และน าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินภารกิจตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนมาตรฐานของนโยบาย
ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพนักงาน เพื่อช่วยให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานของนโยบายเป็นเร่ืองดี  
ที่จะช่วยให้การท างานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  แต่
อย่างไรก็ตามมาตรฐานของนโยบายในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและป้องกันการรั่วไหล
ของงบประมาณมากกว่าประสิทธิผลของงานที่จะเกิดขึ้น โดยปัญหาที่พบบ่อยคือ ระบบรายงานผล
การด าเนินงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งมีตัวชี้วัดจ านวนมากที่ต้องรายงานและบังคับต้องท าให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ผู ้สั่งการก าหนด นอกจากนี้ บางข้อสั่งการมีลักษณะของ “ข้างบนคิดแบบไม่เข้าใจ   
แต่สั่งให้ข้างล่างท า” ท าให้พนักงานไม่สามารถเข้าใจในข้อสั่งการได้อย่างชัดเจน และเกิดผลกระทบ
ในทางปฏิบัติต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย  เพื่อช่วย
ใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายไม่ควรเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน แต่ควรใช้ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนเป็นตัวตั้ง แล้วจึงก าหนด
ภารกิจ  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย  

 2. การก าหนดมาตรฐานของนโยบายไม่ควรเป็นการบังคับให้ท าแบบส่วนกลาง 
แต่ควรน าข้อดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น/ชุมชน 

 3. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนต้องมีความหลากหลาย และสอดคล้องกับ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และ
เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
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 4. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
ท้องถิ่น/ชุมชน และไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย หมายถึง การก าหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงวิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ และบรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของ
วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย ในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ผู้สั่งการ
ไม่รู้จักบริบทของพื้นที่ และไม่เข้าใจถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (2)  ระบบรายงาน
ผลการด าเนินงานมีความยุ่งยากในการท าความเข้าใจ และมีตัวชี้วัดจ านวนมากที่ต้องท าให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่ผู้สั่งการก าหนด  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย เพื่อช่วยให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) ไม่ควรมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ควรมีแนวทางที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ (2) ควรใช้ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนเป็นตัวตั้ง แล้วจึงก าหนดภารกิจให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย (3) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิง
ลบต่อท้องถิ่น/ชุมชน และไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 

2. การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
2.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า กรมฯ หรือจังหวัด

ในฐานะผู้สั่งการมักมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของแนวทางการด าเนินงาน 
ระเบียบหรือค าสั่ง และในบางคร้ังก็มีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้ด้วยเช่นกันแต่เป็นลักษณะ
ของการรวมศูนย์อ านาจเพื่อการต่อรองขอใช้และแบ่งปันทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่ยอมรับข้อเสนอของผู้สั่งการ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผู้สั่งการควรมีการสนับสนุนความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับข้อสั่งการหรือเป้าหมายนโยบายอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องระเบียบและข้อกฎหมาย
เพื่อรองรับการด าเนินงาน โดยปัญหาที่พบในประเด็นนี้คือ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
มีข้อจ ากัดในหลายด้าน และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายเร่ืองที่ผู้สั่งการอยากให้
ด าเนินการ จึงท าใหผ้ลการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายอยู่ในลักษณะท าได้บ้างไม่ได้บ้าง 
แม้จะได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้สั่งการในหลายๆ เร่ืองแล้วก็ตาม 
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 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
เพื่อช่วยใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. กรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการควรมีการสอบถามความต้องการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย เพื่อจัดท ากิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ    ที่เหมาะสม 

 2. การให้ความช่วยเหลือต้องมีหลายทางเลือกเพื่อช่วยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีแนวทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของตน รวมถึงสามารถน าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนได้โดยไม่ขัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบันนั้น   
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย
จากกรมฯ หรือจังหวัดที่เป็นผู้สั่งการในรูปแบบของการฝึกอบรมเป็นหลัก เช่น การจัดท าแผนที่ภาษี 
การให้บริการที่ดี เป็นต้น ซึ่งในบางคร้ังการอบรมดังกล่าวไม่ตรงกับความต้องการของพนักงาน
และไม่สามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
แต่ละแห่งมีความซับซ้อนแตกต่างกัน นอกจากนี้ปัญหาส าคัญที่พบคือ การสนับสนุนความช่วยเหลือ 
ที่ผ่านมาโดยการอบรมนั้นสร้างความยุ่งยากในทางปฏิบัติแก่พนักงาน เช่น การปรับเปลี่ยนระเบียบ
และอ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การอธิบายชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และเข้าใจได้ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น  
   กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
เพื่อช่วยใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. กรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการต้องจัดกิจกรรมการอบรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงาน โดยเฉพาะการให้ความรู้และการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ดังนั้น ควรมีการสอบถามความต้องการของพนักงานก่อนจัด
กิจกรรมการอบรมจึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็นเพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการอบรม  

 2. กรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู ้สั ่งการต้องมีการจัดท าระบบพี ่เลี ้ยงเพื ่อให้
ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  

สรุปได้ว่า การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง หมายถึง การให้ความ
ช่วยเหลือของกรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการเกี่ยวกับนโยบายที่มอบหมายให้ด าเนินการใน
พื้นที่ โดยรูปแบบการให้ความช่วยเหลืออาจมีหลากหลายลักษณะตามความต้องการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น งบประมาณ ระเบียบและข้อกฎหมาย การอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เป็น
ต้น เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของการสนับสนุนความ
ช่วยเหลือจากส่วนกลางในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ศักยภาพขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัด ท าให้การด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายอยู่ในลักษณะท าได้
บ้างไม่ได้บ้างแม้จะมีการสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้สั่งการ (2) การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของกรมฯ หรือจังหวัดที่เป็นผู้สั่งการไม่ตรงกับ
ความต้องการของพนักงาน และมักสร้างความยุ่งยากในทางปฏิบัติแก่พนักงาน เช่น การปรับเปลี่ยน
ระเบียบและอ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การอธิบายชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและเข้าใจได้ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง เพื่อช่วยให้
การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) ควรมีการสอบถามความต้องการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย เพื่อจัดท ากิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมและช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของตน 
(2) ควรมีการจัดท าระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมาย
เพื่อรองรับการด าเนินงานตามนโยบายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

3. สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ 
3.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่าสภาพแวดล้อม

ภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอยู่หลายประการที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมฯ หรือจังหวัด โดยในปัจจุบันความมีเสถียรภาพทางการเมือง 
มีผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินงานของทุกส่วนราชการ ซึ่งท าให้หน่วยงานราชการทุกระดับ
ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ และส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต้องหยุดชงักลง หน่วยงาน
ราชการและข้าราชการต่างไม่แน่ใจในนโยบายที่สั่งการ จึงวางเฉยต่อข้อสั่งการของรัฐบาล และ   
มีบางภารกิจที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองต้องหยุดด าเนินการโดยปริยาย นอกจากนี้ 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการอีก
ประการหนึ่งคือ ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเกิดมหาอุทกภัยน้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 
พ.ศ.2554 ที่ท าให้ภารกิจทุกอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องหยุดด าเนินการ และเปลี่ยน
ภารกิจเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแทน ดังนั้น กลุ่มผู้บริหารจึงมี
ความเห็นว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
นโยบายและข้อสั่งการของกรมฯ หรือจังหวัดคือ เสถียรภาพทางการเมืองและภัยทางธรรมชาติ
เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึง
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนต้องหยุดชักลง  

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อช่วยใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 
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 1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อช่วยให้การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ตามปกติ 

 2. ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 

 3. จัดท าข้อตกลง และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายหรือข้อสั่งการให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

3.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกันว่า 
ภัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถคาดเดาได้
เนื่องจากสังคมไทยมีปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เช่น ปัญหาการเมือง  
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งท าให้มีการปิดสถานที่ราชการ และไม่ให้ข้าราชการเข้าไปท างานได้ตามปกติ 
ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดน้ าท่วมใหญ่และท าให้หลายพื้นที่ไม่สามารถท างานได้ นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมฯ หรือ
จังหวัด เช่น ค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ส าหรับเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร และหน่วยงานอ่ืนๆ ก็มี
ความส าคัญในฐานะที่จะช่วยให้เกิดการร่วมด าเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ขึ้น ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหาที่พบกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาและหลีกเลี่ยงได้ยากมี 2 เร่ืองคือ (1) ปัญหาการเมือง และ     
(2)  ปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งทั้ง 2 เร่ืองได้ส่งผลกระทบท าให้การพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนต้องหยุดชัก
ลง 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อช่วยใหก้ารน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. การสร้างความพร้อมและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. การปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับ
สถานการณ์  

 3. การเจรจาต่อรองกับผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร และหน่วยงานอ่ืนๆ  เพื่อจัดท า
ข้อตกลง และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ  



 222 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมฯ หรือจังหวัด 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหาและอุปสรรค
ของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย           
(1) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และ (2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ท าให้การด าเนินงานตามข้อสั่ง
การหรือนโยบายรวมถึงการด าเนินงานตามภารกิจปกติต้องหยุดชงักลง และไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ เพื่อช่วยให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) การสร้างความพร้อมและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล (2) การปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ และ (3) การเจรจาต่อรองกับผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร และ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อจัดท าข้อตกลง และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
แบบบูรณาการ  

 

4. ผู้ก าหนดนโยบาย 
4.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ก าหนดนโยบาย 

ตามปกติจะหมายถึง ฝ่ายการเมืองที่มีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมาย เพื่อออกกฎ และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม แต่ในที่นี้ 
ผู้ก าหนดนโยบายจะหมายถึงกรมฯ หรือจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับนโยบายและข้อสั่งการของฝ่ายการเมือง
มาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและควบคุม
ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนั้น การให้ความส าคัญ
โดยการสอบถาม พูดคุย และสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงเป็นแรงผลักดันให้พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนนโยบายจนประสบผลส าเร็จ ส าหรับปัญหาที่พบ
คือ เร่ืองการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ก าหนดนโยบายต้องสื่อสารให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของนโยบายและข้อสั่งการ รวมถึงผู้ก าหนดนโยบายต้องเข้าใจถึง
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าจุดเด่นมาขับเคลื่อนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จ 
   กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบาย เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 
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 1. ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่ช่วยให้พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นถึงความส าคัญของนโยบายหรือข้อสั่งการที่มอบหมาย เพื่อลดการ
ต่อต้านและร่วมมือร่วมใจในการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีวิธีการกระตุ้นและจูงใจเพื่อช่วยให้พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกิดแรงกระตุ้นและมีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนนโยบายจนประสบ
ผลส าเร็จ 

 3. ผู้ก าหนดนโยบายต้องกระจายอ านาจให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจเต็มในการรับผิดชอบการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายและข้อสั่งการอย่างเด็ดขาด 

4.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ก าหนดนโยบาย
เพื่อสั่งการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการคือ กรมฯ หรือ
จังหวัดซึ่งเป็นผู้รับนโยบายและข้อสั่งการของฝ่ายการเมืองมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้ด าเนินการ ดังนั้น การเข้าใจถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ 
ผู้ก าหนดนโยบายสามารถก าหนดแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงสามารถจัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วน 
จ าเป็นส าหรับขับเคลื่อนโยบายและข้อสั่งการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งได้ แต่
อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในการด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการคือ ผู้ก าหนดนโยบายไม่ได้
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จึงท าให้ไม่มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ก าหนดนโยบาย
ยังให้ความส าคัญกับผลส าเร็จเชิงปริมาณตามตัวชี้วัดมากกว่าคุณภาพของผลส าเร็จตามนโยบาย
และข้อสั่งการที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่/ชุมชน 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบาย เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีวิธีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าใจถึงความส าคัญ เร่งด่วน จ าเป็นในการขับเคลื่อนโยบายให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

 2. ผู้ก าหนดนโยบายต้องเข้าใจถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ 

สรุปได้ว่า ผู้ก าหนดนโยบาย หมายถึง กรมฯ หรือจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับนโยบาย และ  
ข้อสั่งการของฝ่ายการเมืองมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ รวมถึงมีหน้าที่
ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ดังนั้น การให้ความส าคัญโดยการสอบถาม พูดคุย และสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงเป็น
แรงผลักดันให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนนโยบายจน
ประสบผลส าเร็จ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของผู้ก าหนดนโยบายในการน านโยบายไปปฏิบัติที่
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ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การสื่อสารอย่างต่อเน่ือง และ (2) ข้อจ ากัดและศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ท าให้การด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือนโยบายด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบาย เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) มีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่ช่วยให้พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นถึงความส าคัญของนโยบายหรือข้อสั่งการที่มอบหมาย เพื่อลดการต่อต้านและร่วมมือร่วม
ใจในการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การต้องเข้าใจถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ และ (3) วิธีการ
กระตุ้นและจูงใจเพื่อช่วยให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดแรงกระตุ้นและมีความ
กระตือรือร้นในการขับเคลื่อนนโยบายจนประสบผลส าเร็จ 

 

5. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
5.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า กลุ่มผู้ได้รับ

ผลกระทบขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ ประชาชนที่ได้รับบริการ หรือกลุ่มองค์กร ภาคี
เครือข่าย ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น นโยบายหรือข้อสั่งการให้มีการเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้ได้ใกล้เคียงตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดการ
ต่อต้าน และไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามมา ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ เพื่อชี้ให้เห็น
ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี เพื่อการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ซึ่งการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดี และความ
ร่วมมือต่อนโยบายในอนาคต กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าปัญหาส าคัญของ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่พบคือ ความไม่เข้าใจถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนโยบายหรือข้อสั่งการ และผลที่ตามมาก็คือ การ
ต่อต้าน ความขัดแย้ง และการร้องเรียน โดยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจะรู้สึกว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่มีความยุติธรรมเนื่องจากมีเพียงบางกลุ่มทีได้ประโยชน์ แต่ตนเองต้องเสียประโยชน์ 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรมการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของนโยบายเพื่อท าให้กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ชุมชน/ท้องถิ่นจะได้รับจากการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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5.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามทิศทางของปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลคือ 
(1) กลุ่มผู้ต่อต้านและขัดขวางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบเชิงลบ และเสียประโยชน์ในการด าเนินชีวิตตามปกติ และ (2) กลุ่มผู้สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเห็นว่าผลส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงช่วยให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ดังนั้น กลุ่มผู้สนับสนุนมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมถึงมีการเรียกร้องให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือขยายระยะเวลา หรือขอบเขตการ
ด าเนินการออกไปให้ครอบคลุมกว่าเดิม กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าปัญหา
ส าคัญของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่พบคือ ความเข้าใจต่อนโยบายหรือกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการ 
โดยกลุ่มผู้เสียประโยชน์หรือฝ่ายตรงข้าทางการเมืองมักจะออกมาต่อต้าน โดยให้ข้อมูลเชิงลบและ
ท าให้เข้าใจว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดความยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ 
รวมถึงมีการขัดขวางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
นโยบายและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเพื่อน าไปสู่ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในอนาคต 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 3. จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเกิดการเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดจิตสาธารณะ และความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น รวมถึงเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล  

สรุปได้ว่า กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หมายถึง ประชาชนที่ได้รับบริการ หรือกลุ่มองค์กร 
ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติตามนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมี
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งจะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดี และความ
ร่วมมือต่อนโยบายในอนาคต ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติที ่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ความไม่เข้าใจของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนโยบาย
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หรือข้อสั่งการ และ (2) การต่อต้าน ขัดขวางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้
ข้อมูลเชิงลบและท าให้เข้าใจว่า การด าเนินงานดังกล่าวขาดความยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) จัดกิจกรรมการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของนโยบายเพื่อท าให้
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ชุมชน/ท้องถิ่นจะได้รับจากการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (2) จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และการปกป้องผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และ (3) จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเกิดการเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดจิตสาธารณะ และความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น รวมถึงเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 

6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า หน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหลากหลายและครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาชนที่เข้าร่วมด าเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนการด าเนินภารกิจทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการด าเนินกิจกรรม เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน
การส่งเสริมอาชีพแก่คนในชุมชน พัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนด้านบุคลากรในการชี้แจงการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. สาธารณสุขให้การสนับสนุนเคร่ืองมือ และ อสม.เข้าร่วมให้บริการสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น โดยในการท างานจะมีการติดต่อประสานงาน และการปรึกษาหารือทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
กับหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งจะน าไปสู่การบูรณาการแผนและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุกหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม
มักพบปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นคือ (1) กิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานจะด าเนินการร่วมกันได้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น ไม่มีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงท าให้ขาดการต่อยอดและ
ขยายผลให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ (2) บางส่วนราชการไม่มีเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ เช่น ปปช. 
ปปส. และเมื่อด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ก็ไม่มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าของ
พื้นที่  จึงท าให้เกิดความขัดแย้ง และเหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าของพื้นที่  รวมถึงบางกิจกรรมที่
ด าเนินการมีความซ้ าซ้อนกับกิจกรรมในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งท าให้ไม่เกิด
ประโยชน์ต่อพื้นที่ และสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 
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 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนากับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อร่วมวางแผนจัดกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกัน 

 2. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างต่อเน่ือง 

 3. จัดท าข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง 

6.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหลากหลายหน่วยงาน ซึ่ง
บางหน่วยงานก็จะให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่บางหน่วยงานก็จะเน้นไปที่การสั่งการมากกว่าการขอความร่วมมือ 
เนื่องจากมีอ านาจในการให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้านการ
เลื่อนต าแหน่งให้เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น การขยายกรอบอัตราก าลัง  การพิจารณาเงินโบนัสประจ าปี 
รวมถึงการพิจารณาใบแดง-ใบเหลือง และการตัดสิทธิ์นักการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้  บาง
หน่วยงานได้ประสานมายังพื้นที่โดยตรง และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ออก
งบประมาณในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งอยู่นอกเหนือแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงท าให้เกิดปัญหา
งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของ
ประชาชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมา จึงสรุปได้ว่าปัญหาส าคัญ
ที่เกิดขึ้นคือ (1) บางหน่วยงานเน้นสั่งการมากกว่าการขอความร่วมมือโดยไม่มีการสอบถามความ
พร้อมและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (2) ขาดการประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจ้าของพื้นที่ จึงท าให้การด าเนินกิจกรรมมีความซ้ าซ้อน และเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 2. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อก าหนดขอบเขต ภารกิจหน้าที่ของความร่วมมือในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

 3. จัดกิจกรรมเพื่อประชุมปรึกษาหารือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
หน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินกิจกรรม และการสนับสนุนให้ชัดเจน 

สรุปได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหลากหลายและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงภาคประชาชนที่เข้าร่วมด าเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการด าเนินกิจกรรม และมีการ
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ประสานงาน และการปรึกษาหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกันซึ่งจะน าไปสู่การบูรณาการแผนและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุกหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) กิจกรรม 
ที่แต่ละหน่วยงานจะด าเนินการร่วมกันได้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ไม่มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงท าให้ขาดการต่อยอดและขยายผลให้เกิดความยั่งยืนในพื้ นที่      
(2) บางส่วนราชการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่โดยไม่มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เจ้าของพื้นที่ จึงท าให้เกิดความขัดแย้ง และเหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าของพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมมีความ
ซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ (3) บางหน่วยงานเน้นสั่งการมากกว่าการขอความร่วมมือโดย
ไม่มีการสอบถามความพร้อมและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง    
(2) จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อ
ก าหนดขอบเขต ภารกิจหน้าที่ของความร่วมมือในแต่ละด้านอย่างชัดเจน (3) จัดกิจกรรมเพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัด 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม และการสนับสนุนให้ชัดเจน 

 

7. ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
7.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และบรรลุผลส าเร็จตาม
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีทรัพยากรในการปฏิบัติงานมากน้อย
เพียงใดจะขึ้นอยู่กับเงินภาษีท้องถิ่น เงินที่รัฐบาลอุดหนุน และการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องวางแผน และแสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาส่วนราชการอ่ืนๆ ต่างเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมี
เงินงบประมาณเป็นของตนเองจ านวนมาก และสามารถน าไปใช้สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอ่ืน
ได้โดยสะดวก เพราะนายกฯ มีอ านาจในการอนุมัติ จึงท าให้เกิดปัญหาตามมาคือ ส่วนราชการอ่ืนๆ 
ไม่เข้าใจถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินภารกิจตามที่ ร้อง
ขอรับการสนับสนุน ซึ่งบางเร่ืองไม่สามารถสนับสนุนให้ได้เนื่องจากไม่มีแผนการใช้งบประมาณ 
และบางเร่ืองขัดกับระเบียบการใช้งบประมาณ นอกจากนี้ บางนโยบายที่สั่งการลงมานั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในด้านความรู้ความสามารถของพนักงาน เช่น การจัดท าแผนที่ภาษีโดย
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ใช้โปรแกรมที่กรมฯ สนับสนุน โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถทั้งในด้านการใช้โปรแกรม และ
เข้าใจเร่ืองภาษีท้องถิ่น 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้
การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. การมอบหมายภารกิจจากระดับนโยบายควรมีการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น
ต่อการท างาน เช่น งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ อ านาจหน้าที่ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิม โดยมีการจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
นโยบายที่ก าหนดไว้ ซึ่งความส าคัญของทรัพยากรในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อมไม่เท่ากัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมหลากหลายอย่าง และเงื่อนไขที่ถูกก าหนดมาจ ากระดับ
นโยบาย เช่น นโยบายเร่ืองการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลใช้เงินรายได้บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของ
ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน และความต้องการของ
ประชาชน (2) กฎ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคด้านความคล่องตัวในทางปฏิบัติ 
(3) ศักยภาพของพนักงานในการใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้
การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์การ และเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

 2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้มี
ความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความคล่องตัวให้แก่พนักงาน 

 3. จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละด้านโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับภารกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าหลักการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
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ความส าคัญของทรัพยากรในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อมไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมหลากหลายอย่าง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องวางแผน และ
แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของทรัพยากรในการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (2) ข้อจ ากัดในด้านความรู้ความสามารถของพนักงาน และ (3) กฎ ระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคด้านความคล่องตัวในทางปฏิบัติ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) ผู้สั่งการระดับนโยบายควรมอบหมายภารกิจพร้อมให้การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงาน/องค์การ และเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงเพื่อขอรับ
การสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (2) การจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล และ           
(3) ด าเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้มี
ความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความคล่องตัวให้แก่พนักงาน 

 

8. การสื่อสารในองค์การ 
8.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า การสื่อสารใน

องค์การคือสิ่งที่ช่วยให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินภารกิจตามนโยบายมีความรู้ความเข้าใจได้ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา และ
ข้อจ ากัดของนโยบาย รวมถึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย และช่วยให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดี และ
ลดความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ของนโยบายได้อีกด้วย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร
ในองค์การที่มักพบประจ าในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และ
นโยบายมักเป็นภาษาวิชาการ ภาษากฎหมาย รวมถึงมีการอ้างอิงระเบียบจ านวนมาก ท าให้เข้าใจได้
ยาก (2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายมักมีช่วงเวลาจ ากัด และเมื่อมีการ
มอบหมายภารกิจให้พนักงานคนใหม่ จะต้องเร่ิมสอนงาน สืบค้น และเร่ิมศึกษาเรียนรู้ใหม่ 

 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การ เพื่อช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จดังนี้ 

 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบาย โดยใช้ภาษาง่ายๆ 
มาอธิบายภาษาวิชาการ และภาษากฎหมาย รวมถึงมีการจัดท าแผนผังเพื่อเชื่อมโยงระเบียบที่อ้างอิง
ให้พนักงานเห็นภาพรวมและสามารถเข้าใจไดโ้ดยง่าย  
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 2. จัดท าเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อสั่งการ และนโยบายตาม
ช่องทางต่างๆ และสามารถสืบค้นได้อย่างต่อเน่ือง 

 3. ประสานขอความร่วมมือจากกรมฯ หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการ เพื่อเชิญ
วิทยากรมาบรรยายและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายให้แก่พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

8.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า การสื่อสารใน
องค์การเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายและ
ข้อสั่งการของผู้สั่งการ ดังนั้น รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมของการสื่อสารย่อมช่วยให้พนักงาน
สามารถด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องในล าดับขั้นตอนต่างๆ ได้โดยไม่ผิดพลาด รวมถึงสามารถสอนแนะ
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารขององค์การ ประกอบด้วย (1) การสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายที่ไม่ชัดเจนมักท าให้พนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายเพราะท า
ให้ต้องเรียนรู้ใหม่ และมีความรับผิดชอบเพิ่ม (2) ความขัดแย้งระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเนื่องจากต่างฝ่ายต่างเกี่ยงงาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อนโยบาย 
และ (3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายมักเป็นภาษาวิชาการและศัพท์เฉพาะท าให้
เข้าใจได้ยาก พนักงานจึงไม่อยากที่จะเรียนรู้ 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบาย โดยใช้ภาษาง่ายๆ และเชิญ
วิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายให้แก่พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่มีต่อนโยบาย และข้อสั่งการ 

 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายให้แก่
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สรุปได้ว่า การสื่อสารในองค์การ หมายถึง แนวทางและวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ช่วยให้
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจตามนโยบาย
มีความรู้ความเข้าใจได้ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา และข้อจ ากัดของนโยบาย รวมถึง
เกิดทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย และช่วยให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี และลดความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ของนโยบายได้อีกด้วย ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคของการสื่อสารองค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายมักเป็นภาษาที่เข้าใจได้ยาก (2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมี
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ช่วงเวลาและช่องทางที่จ ากัด (3) พนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายเพราะต้องเรียนรู้ใหม่  และมี
ความรับผิดชอบเพิ่ม และ (4) เกิดความขัดแย้งระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเนื่องจากต่างฝ่ายต่างหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อนโยบาย  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย (1) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบาย โดยใช้ภาษาง่ายๆ 
และเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบายให้แก่
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (2) จัดท าเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อสั่ง
การ และนโยบายตามช่องทางต่างๆ และสามารถสืบค้นได้อย่างต่อเนื่อง และ (3) จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่มี
ต่อนโยบาย และข้อสั่งการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับข้อสั่งการ และ
นโยบายให้แก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 

9. โครงสร้างขององค์การ 
9.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยการจัดโครงสร้างองค์การจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบ่งฝ่ายงาน 
หน้าที่ และระเบียบในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการก าหนดระเบียบเพื่อการเชื่อมโยงประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ สายการบังคับบัญชาไม่ควรยืดยาวและยุ่งยาก เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับโครงสร้างองค์การขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จควร 4 ส่วนที่เชื่อมโยงกันคือ (1) อ านาจ
หน้าที่ และกฎ ระเบียบที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน (2) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องง่ายสั้น และไม่มีล าดับชั้นมากเกินไป (3) พนักงานทุกระดับต้องมีลักษณะเป็นนัก
เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และ (4) ทุกฝ่ายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้องร่วมมือกันท างาน โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ ง  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ 
ประกอบด้วย (1) การให้ความส าคัญกับการขอปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้นมากกว่าการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง (2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และ
กฎระเบียบในปฏิบัติงานมักอ้างอิงจากส่วนกลางมากกว่าอ้างอิงบริบทพื้นที่และชุมชน 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 
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 1. ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อรองรับต าแหน่งที่
ได้รับการปรับปรุงให้สูงขึ้น 

 2. การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบในปฏิบัติงานควรอ้างอิงจาก
บริบทของพื้นที่/ชุมชน 

 3. การก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องง่ายสั้น และไม่
มีล าดับชั้นมากเกินไป 

 4. ทุกฝ่ายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้องร่วมมือกันปฏิบัติงาน โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

9.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของบริบทพื้นที่ และการให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลควรต้องมีอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานไม่ใช่
ต้องด าเนินการตามสั่งการทุกเร่ืองอย่างในปัจจุบัน เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้มีพนักงาน
ที่มีศักยภาพในระดับสูงเหมือนส่วนราชการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยังเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ควรถูกก ากับควบคุมจากผู้มีอ านาจสั่งการที่มีหลายระดับมากเกินไป เพราะท า
ให้การท างานมีความล่าช้า และความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งการในแต่ละระดับอาจขัดแย้งกันเองได้ 
โดยการก ากับดูแลต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และต้องให้ข้อแนะน าที่ไม่คลุมเครือ มี
เหตุมีผล และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย (1) ปัญหาการปฏิบัติตามๆ กันโดยไม่มีการโต้แย้งหรือสงสัย และ
เมื่อด าเนินการผิดพลาดก็มักจะปัดความผิดให้พ้นตัว (2) ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
แบบนอกกรอบ โดยปล่อยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกลไกของระบบราชการ (3) พนักงาน 
ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมักท างานตามแบบเดิมๆซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และขาดการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/ชุมชน 
 3. จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลได้

แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
สรุปได้ว่า โครงสร้างขององค์การ หมายถึง รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม
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กับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของบริบทพื้นที่ และการให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบ่งฝ่ายงาน หน้าที่  และระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการก าหนดระเบียบเพื่อการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยมี  
สายการบังคับบัญชาที่ไม่ยืดยาวและยุ่งยาก ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย (1) การให้ความส าคัญกับการขอปรับปรุง
ต าแหน่งให้สูงขึ้นมากกว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง (2) การ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบในปฏิบัติงานขาดความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และ
ชุมชน และ (3) พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ และปล่อยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกลไก
ของระบบราชการ  

ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย     
(1) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (2) การส่งเสริม 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/ชุมชน 
(3) การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลได้แลกเปลี่ยนและ
ร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ (4) ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 
และกฎระเบียบในปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/ชุมชน และความต้องการของ
ประชาชน 

 

10. ผู้ปฏิบัตินโยบาย 
10.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ปฏิบัตินโยบาย 

หมายถึง พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในล าดับต้นๆ ที่บทบาทต่อ
ผลส าเร็จของนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องวางแผน และด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถจัดกิจกรรมหรือ
ก าหนดแนวทางที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายได้ก็ย่อมจะ
ช่วยให้พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์
ของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง  เห็นว่าปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับผู้ปฏิบัตินโยบายที่พบคือ (1) ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อนโยบายหรือข้อสั่ง
การที่ได้รับมอบหมาย เน่ืองจากไม่เห็นถึงความส าคัญของนโยบาย และมองว่าเป็นการเพิ่มภาระใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และ (2) การยอมรับต่อนโยบายที่มีไม่มากนักย่อมส่งผลต่อความ
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กระตือรือร้นและความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินภารกิจให้มีคุณภาพ โดยส่วนใหญ่พนักงานมัก
ด าเนินการตามนโยบายเพื่อให้ส าเร็จในเชิงปริมาณมากกว่าจะตั้งใจท าให้มีคุณภาพ  

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 

 1. มีการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 2. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย เพื่อสร้างการยอมรับ และเต็มใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

 3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

10.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า พนักงานถือเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจของนโยบาย
และข้อสั่งการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานจึงมีความสัมพันธ์
กับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างมาก และกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติ
ของพนักงานถือเป็นสิ่งส าคัญเพราะการรับรู้และความเข้าใจต่อนโยบายที่ถูกต้องย่อมช่วยให้การ
ยอมรับในนโยบายของพนักงานอยู่ในทิศทางบวก และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีทัศนคติในเชิงบวกต่อนโยบายหรือข้อสั่งการที่
ได้รับมอบหมายย่อมช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย และเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง ส าหรับปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับผู้ปฏิบัตินโยบายที่พบคือ (1) การต่อต้านนโยบายหรือทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายของ
พนักงาน โดยมักมองว่านโยบายหรือข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มภาระในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และ (2) สมรรถนะของพนักงาน
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยพนักงานควรต้องสามารถ
เรียนรู้และด าเนินภารกิจได้หลายอย่างมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องลงทุนใน
เร่ืองการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น รวมถึ งต้องด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย เพื่อสร้างการยอมรับ และเต็มใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
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 2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม 

สรุปได้ว่า ผู้ปฏิบัตินโยบาย หมายถึง พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจของนโยบาย
และข้อสั่งการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานจึงมีความส าคัญต่อผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างมาก ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องวางแผน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมหรือก าหนดแนวทางที่
ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย เพราะจะช่วยให้เกิดการรับรู้และ
มีความเข้าใจต่อนโยบายที่ถูกต้อง รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับผู้ปฏิบัตินโยบายที่พบคือ (1) การยอมรับและทัศนคติ
เชิงบวกของพนักงานที่มีต่อนโยบายหรือข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายมีไม่มาก และ (2) การขาด
ศักยภาพที่เพียงพอในการด าเนินงานของพนักงานต่อภารกิจ 

ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย     
(1) จัดกิจกรรมเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน (2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย เพื่อสร้างการยอมรับ และเต็มใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และ (3) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

11. วิธีการบริหารงาน 
11.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ให้ความเห็นว่า วิธีการ

บริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลในการสร้างและ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ให้เกิดการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่ละแห่งย่อมให้ความส าคัญต่อเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันไป ดังนั้น วิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งย่อม
ต้องแตกต่างกันไป โดยผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องร่วมกันพิจารณาถึง
วิธีการบริหารงานที่เหมาะสม และช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จภายใต้ข้อจ ากัดของพื้นที่ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในวิธีการบริหารงานคือ                
(1) ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ จึงท าให้ไม่สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับยุคสมัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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และ (2) พนักงานขาดศักยภาพในการเรียนรู้วิธีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ จึงท าให้ไม่เห็นถึงความส าคัญและมองว่าเป็นภาระยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรมแนะน า และเผยแพร่วิธีการบริหารงานสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องตาม
ช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่
ดีก่อนน ามาใช้จริง 

 2. ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน โดยน าวิธีการบริหารงาน
สมัยใหม่เข้ามาทดลองใช้อย่างต่อเน่ือง  

 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจโดยการน าวิธีการบริหารงานสมัยใหม่
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

11.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า การด าเนินงานที่
ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้น าวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น  การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมเสนอความต้องการ
ในการจัดท าแผนพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบล การเปิด
เว็บไซต์เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามศักยภาพของพนักงาน
บางส่วนยังคงมีจ ากัดจึงท าให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสมัยใหม่ยังคงไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการมากนัก แต่นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่ช่วยให้พนักงานเกิดการซึมซับแนวทางการปฏิบัติงาน
ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มพนักงานให้ความเห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน รวมถึง
ศักยภาพของพนักงานและความพร้อมของทรัพยากรก็แตกต่างกัน ดังนั้น กรมฯ และจังหวัดใน
ฐานะผู้สั่งการจะมอบหมายนโยบาย และก าหนดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งท า
เหมือนๆ กันไม่ได้ แต่ควรเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งพิจารณาถึงวิธีการ
บริหารงานที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในวิธีการบริหารงานคือ (1) พนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ จึง
ท าให้ไม่สามารถใช้แนวทางการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) เคร่ืองมือและวิธีการ
ด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น ตัวชี้วัด การบูรณาการ การจัดท า
ฐานข้อมูล พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้
และท าความเข้าใจได้ยาก 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 
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 1. จัดกิจกรรมแนะน า และสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานสมัยใหม่
ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

 2. จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้วยเคร่ืองมือการ
บริหารงานสมัยใหม่ พร้อมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงเข้ามาให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 

สรุปได้ว่า วิธีการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เกิดการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ วิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งย่อมต้องแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่
กับทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงศักยภาพของพนักงานและความพร้อมของ
ทรัพยากรก็แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการบริหารงานที่เหมาะสมจะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานที่พบคือ (1) การ
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ (2) การขาดศักยภาพในการเรียนรู้
วิธีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารจัดการสมัยใหม่  

ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย     
(1) จัดกิจกรรมแนะน า และเผยแพร่วิธีการบริหารงานสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีก่อนน ามาใช้จริง 
(2) จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้วยเคร่ืองมือการบริหารงาน
สมัยใหม่ พร้อมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงเข้ามาให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน และ (3) จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจโดยการน าวิธีการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

12. ภาวะผู้น า 
12.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้น าคือสิ่งที่

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นจะต้องมี โดยภาวะผู้น าจะช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เช่น ทักษะด้านการบริหารงาน การจูงใจพนักงาน การสร้างทัศนคติที่ดี
และความเชื่อมั่นต่อนโยบาย การให้ความร่วมมือเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเต็มที่เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่เป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจกล่าวได้ว่า 
ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น าในการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานด าเนินการตามข้อสั่งการให้
ส าเร็จภายใต้กรอบระยะเวลา และเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารอาจใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิค
ทางการบริหารเพื่อจูงใจให้พนักงาน เช่น การให้รางวัลด้วยการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งโดยใช้
ผลงานเป็นประเด็นหลักในการพิจารณา การส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการศึกษาอบรมตาม
ความสมัครใจ การให้โอกาสน าเสนอแนวคิดในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความเห็นว่าภาวะผู้น ารูปแบบใดที่ดี
ที่สุดในการบริหารงาน แต่กล่าวว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เหมาะสม
กับการขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญต้องมีลักษณะของการมุ่งประสานงานเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกลุ่ม องค์การ ส่วนราชการต่างๆ แม้กระทั่งกลุ่ม/ฝ่ายงานในองค์การ เพื่อให้เกิดการจูงใจใน
การด าเนินงานมากกว่าการใช้อ านาจกดดัน และเห็นว่าการวางตัวเป็นผู้บริหารที่ดีและได้รับความ
ไว้วางใจจากพนักงานย่อมดีกว่าการเป็นผู้บริหารที่มุ่งสร้างแต่ผลงาน แต่ไม่มีพนักงานคนไหนอยาก
เข้าใกล้ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลได้กล่าวถึงในการ
ท างานคือ วิธีคิดและวิธีการมองภารกิจที่ได้รับมอบหมายระหว่างผู้บริหารกับพนักงานมีแตกต่างกัน 
จึงท าให้การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อนโยบายจึงแตกต่างกันไป  

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 

 1. ผู้บริหารต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อสั่งการอย่างเพียงพอ และท าการ
พิจารณาสถานการณ์ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจก าหนดแนวทางด าเนินการ 

 2. ผู้บริหารต้องมีทักษะการจูงใจพนักงาน และท าให้พนักงานมีความเชื่อมั่นว่า 
ตนเองมีศักยภาพและมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถมอบหมายภารกิจให้พนักงานได้อย่างเหมาะสมในลักษณะของ "ใช้คนให้ถูกกับ
งาน" 

 3. ผู้บริหารต้องกล้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยมี
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละนโยบาย เพื่อน าไปสู่การวางแผน
บริหารความเสี่ยงส าหรับป้องกันความผิดพลาดในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

12.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารส าหรับขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพนั้นไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว แต่
ผู้บริหารจะต้องพิจารณาสถานการณ์และบริบทแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้ พนักงานมี
หลากหลายประเภท ซึ่งบางคนชอบการพูดจาดีๆ บางคนชอบการท างานที่รางวัลเป็นเป้าหมาย บาง
คนชอบท างานกับผู้บริหารที่ตนถูกใจ แต่บางคนก็ชอบให้บังคับก าหนดเส้นตายและบทลงโทษใน
การท างาน ท าให้ผู้บริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับพนักงานที่จะมอบหมายภารกิจ
ให้ และสิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ เมื่อต้อง “ท างานกับคน ก็ต้องเข้าใจคน และเข้าใจบริบทของ
หน่วยงาน” ดังนั้น การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารเพื่อกระตุ้นจูงใจพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองให้รอบด้าน โดยมีข้อมูลให้ครบถ้วน ตรงประเด็น และเป็นปัจจุบัน เพื่อ
ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่า ผู้บริหารมีเหตุผลในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่ม
พนักงานยังเห็นว่า ผู้บริหารที่ดีต้องใช้วิธีการจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการกระจายอ านาจ โดย
มอบหมายภารกิจตามนโยบายและมอบอ านาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
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ให้แก่พนักงานเพิ่มมากขึ้น ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของผู้บริหารในมุมมองของพนักงานคือ 
ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้สูงกว่าศักยภาพของพนักงาน จึงท าให้พนักงานมอง
ว่าผู้บริหารไม่เข้าใจในตัวพนักงาน และไม่เข้าใจถึงระเบียบขั้นตอนการท างานในระบบราชการ ซึ่ง
บางคร้ังท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรตามมา 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการดังนี้ 

 1. ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือข้อ
สั่งการ รวมถึงเข้าใจถึงศักยภาพของพนักงานในการด าเนินการตามนโยบาย 

 2. ผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
นโยบาย รวมถึงใช้เทคนิคการจูงใจที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนในการขับเคลื่อนภารกิจที่
มอบหมาย 

 3. ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในระยะยาว 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษะ รูปแบบ วิธีการของผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการใช้ศักยภาพของตนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารอาจใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิคทางการบริหารเพื่อจูงใจให้พนักงาน เช่น การให้
รางวัล การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมพนักงานได้รับการพัฒนาตนเอง การให้โอกาสเข้ามี
ส่วนร่วม เป็นต้น เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบาย
อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่เป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ภาวะผู้น าส าหรับขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพนั้นไม่มีสูตรส าเร็จตายตั ว แต่
ผู้บริหารจะต้องพิจารณาสถานการณ์และบริบทแวดล้อมของพื้นที่เป็นหลัก  ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคที่พบในการท างานคือ (1) วิธีคิดและวิธีการมองภารกิจที่ได้รับมอบหมายระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงานมีแตกต่างกัน จึงท าให้การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อนโยบายจึงแตกต่างกันไป และ        
(2) ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้สูงกว่าศักยภาพของพนักงาน จึงท าให้พนักงาน
มองว่าผู้บริหารไม่เข้าใจในตัวพนักงาน และไม่เข้าใจถึงระเบียบขั้นตอนการท างานในระบบ
ราชการ ซึ่งบางคร้ังท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรตามมา 

ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย     
(1) ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือข้อสั่งการ รวมถึง
เข้าใจถึงศักยภาพของพนักงานในการด าเนินการตามนโยบาย (2) ผู้บริหารต้องมีทักษะการจูงใจ
พนักงาน และส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบาย              
(3) ผู้บริหารต้องกล้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และ (4) ผู้บริหารต้องจัดให้
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มีกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจใน
ระยะยาว 

13. ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 

13.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันทั้งกรมฯ 
และจังหวัดได้ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางคือ กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การอบรมเกี่ยวกับ
ภาษาอาเซียน และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอาเซียนแก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ และกิจกรรมในส่วนภูมิภาคและพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ จังหวัด
ได้สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอาเซียนใน
โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง
จ าเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกรมฯ และจังหวัด 
ซึ่งท าให้ภารกิจด้านการบริการสาธารณะได้ถูกน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้นกว่าภารกิจด้านอ่ืนๆ 
ซึ่งกลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า แต่ละพื้นที่มีความพร้อมแต่ละด้านที่แตกต่าง
กันอย่างมาก รวมถึงมีความหลากหลายทางความต้องการที่แตกต่างกันไป จึงเสนอว่า ผู้สั่งการเชิง
นโยบายทุกระดับต้องเข้าใจความแตกต่างที่มีในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในฐานะผู้พัฒนาความเจริญให้แก่พื้นที่ท้องถิ่น/ชุมชนของตนได้มีโอกาสเลือกเป้าหมาย
และวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากจะท าให้การด าเนินงานสามารถท าได้โดยง่ายและเป็นไปได้ที่จะ
ประสบความส าเร็จในระดับสูง นอกจากนี้ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็น
ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ทั้งผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายอยากให้เกิดขึ้นนั้นควรมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้รับภารกิจ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่พบคือ จ านวนพนักงานไม่สอดคล้องกับภารกิจ เนื่องจากนโยบาย
ค่าแรงขั้นต่ าที่ท าให้ต้องจ้างพนักงานวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน แต่ในขณะเดียวกันให้ใช้
วงเงินจ้างพนักงานจ านวนเท่าเดิมจึงท าให้พนักงานจ้างมีจ านวนลดลง ส าหรับปัญหาที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ พนักงานของท้องถิ่นมักถูกมองว่าเป็นข้าราชการชั้น 2 ที่ไม่มีศักยภาพมากเท่าใด
นัก และในความเป็นจริงก็พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ขาดศักยภาพในการเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อน และมี
จ านวนน้อยที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ  

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจดังนี้  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายด้วยการน าความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง และองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งไม่ควรมีตัวชี้วัด
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ที่เหมือนกันทั้งหมด เพราะบริบทแวดล้อมและความต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกัน
นั่นเอง 

 2. ผู้สั่งการเชิงนโยบายจ าเป็นต้องเข้าใจในความหลากหลายที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงไม่มีแนวคิดใดหรือเคร่ืองมือชนิดใดที่สามารถน าไปใช้ได้โดยตลอดโดยไม่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ส าหรับแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดกิจกรรมในระยะยาวคือ ควรมีการส ารวจ
และจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาในแต่ละเร่ืองแต่ละด้านในท้องถิ่น โดยต้องมีการวิเคราะห์
อย่างละเอียดรอบด้านเกี่ยวกับกรณีศึกษานั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าลังจะด าเนินการ
ในนโยบายที่คล้ายกันได้อาศัยแนวทางดังกล่าวเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงาน  

 3. ควรมีระบบพี่เลี้ยงในการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เพื่อช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

13.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความเห็นว่า ภารกิจการให้ 
บริการถือเป็นเร่ืองส าคัญในการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง เนื่องจากหน่วยงานราชการ
ในส่วนกลางไม่สามารถจะขับเคลื่อนนโยบาย และกระจายความเจริญได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต เช่น งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานแจกเบี้ยยังชีพ การจัดการ
ศึกษา การสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น โดยภารกิจเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ และจังหวัดสั่งการให้มีการด าเนินงานตาม
แนวทางของการบริหารจัดการยุคใหม่ที่มีการน าตัวชี้วัดมาเป็นกรอบก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนนั้นต้องสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการให้เหมาะสมตลอดเวลา ดังนั้น การปรับตัวดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลย่อมจะช่วย
เสริมสร้างความสามารถในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หลักการและแนวทางที่กรมฯ  และจังหวัด
มอบหมายให้นั้นดี แต่วิธีการวัดผลไม่เหมาะกับองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง เช่น ถ้าอยาก
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ กรมฯ และจังหวัดในฐานะผู้สั่งการควรวัดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ได้รับ
การแก้ไข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นได้ว่าภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกือบทั้งหมดเป็นงานเชิงคุณภาพ และไม่สามารถวัดผลส าเร็จได้อย่างแท้จริงภายในระยะเวลาเพียง
ปีงบประมาณเดียวได้ ดังนั้น การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลจ าเป็นจะต้องวัดเชิ ง
กระบวนการ และผลลัพธ์สุดท้ายในการด าเนินงานตามนโยบาย 

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบาย  
ไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม
พบว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะ
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ผู้บริหารสูงสุดขององค์การมีอ านาจเต็มในการสั่งยุติหรือขับเคลื่อนภารกิจโดยมีข้อกฎหมายรองรับ
ให้เกิดความชอบธรรมในการสั่งการ ดังนั้น ผลส าเร็จของภารกิจตามนโยบายหรือข้อสั่งการจาก
ส่วนกลางจะเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ  
การใช้ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยตรง และยิ่งหากนายกขององค์การบริหารส่วนต าบลมีภาวะผู้น าสูงมากเท่าใดก็ยิ่งจะ
สามารถกระตุ้นจูงใจทั้งพนักงาน ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือกับ    
กลุ่ม/องค์การ ภาคเอกชน และส่วนราชการอ่ืนๆ ให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น/
ชุมชนให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ในระดับที่สูงขึ้น 

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจดังนี้  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องให้ความส าคัญกับผลลัพธ์สุดท้ายในการ

ปฏิบัตงิานมากกว่าปัจจัยน าเข้าและรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดโดยส่วนกลาง โดยต้อง
มุ่งเน้น  ในเร่ืองคุณภาพของผลส าเร็จของงานและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงต่อประชาชน จึงถือได้
ว่าเป็นการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการน าแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมาช่วยปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
นโยบายอย่างต่อเน่ือง 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการสร้างเครือข่ายและแสวงหาแนวร่วมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การขอรับสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก การจ้างเหมาหรือมอบหมาย
ให้หน่วยงานอ่ืนที่มีศักยภาพสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการแทน 

 4. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากมาตรฐานที่แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลควรท าได้ในการ
ให้บริการ และไม่ควรน ามาตรฐานกลางมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทุก
แห่ง 

13.3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้
ความเห็นว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สามารถบริหารจัดการปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้เขาได้ เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิ ดกับ
พื้นที่และรู้ดีว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุใด ควรใช้วิธีการแบบไหนเพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหาส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต้องสร้างความ
เข้าใจและความเชื่อมั่นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท ากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ย่อมท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การขุดถนนวางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน ที่ต้องท าให้การ
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เดินทางบางช่วงไม่สะดวก นอกจากนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเน้นในเร่ืองปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ โดยน าแนวทางมาจากส่วนกลาง ซึ่งบาง
เร่ืองก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น เร่ืองประชาคมอาเซียนเนื่องจากเป็นเร่ืองไกล
ตัว แต่บางเร่ืองก็มีการจ้างเหมาภาคเอกชนเข้าไปด าเนินการแทน เช่น การจัดเก็บขยะ ซึ่งเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็จะยกความรับผิดชอบไปให้เอกชนโดยไม่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจดังนี้  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมจากเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินภารกิจประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีการ

จัดท าระบบประกันคุณภาพในการให้บริการ เพื่อช่วยให้ประชาชนมั่นใจว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

 3. ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการจ้าง
เหมาให้เอกชนด าเนินการแทน เช่น งานเก็บขยะ งานน้ าประปา เป็นต้น ควรมีการต้ังศูนย์รับผิดชอบ
ที่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ และรวดเร็ว 

 4. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท ากิจกรรมและโครงการโดยมุ่งเน้นถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่/ชุมชนเป็นหลัก 

สรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง ผล
การด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามแนวทาง นโยบายและข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนโยบายที่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน รวมถึงสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการให้เหมาะสมตลอดเวลา ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท างานคือ (1) จ านวน
พนักงานไม่สอดคล้องกับภารกิจ และขาดศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจใหม่ๆ (2) แนวทาง
วิธีการวัดผลไม่เหมาะกับองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง และ (3) นโยบายบางเร่ือ งไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย    
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
(2) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายควรน าความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง (3) จัดท าระบบพี่เลี้ยงในการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย และ (4) วิธีการวัดผลส าเร็จของ
นโยบายต้องให้ความส าคัญกับผลลัพธ์สุดท้ายและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชน 
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ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

 

1. สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ก าหนดไว้ว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐานตามที่ตั้งไว้ 

2. สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ก าหนดไว้ว่า ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การ
บริหารจัดการของกองบังคับการปราบปรามในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐานตามที่ตั้งไว้ 

3. สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ก าหนดไว้ว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานตามที่ตั้งไว้ และยังพบว่า ปัจจัยการ
น านโยบายไปปฏิบัติสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์กับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า ผลวิเคราะห์
ความสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับสมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณที่
ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมในล าดับแรก 

4. สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ก าหนดไว้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมเกิดจากการมีปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ค้นพบ 
ประกอบด้วย 1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 2) กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 3) พนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายใหม่ๆ 4) ให้ความส าคัญกับการ
ขอปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้นมากกว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสมกับการเลื่อน
ต าแหน่ง 5) การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบขาดความเหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน 
6) พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 7) พนักงานขาดศักยภาพในการเรียนรู้ และ 
8) จ านวนพนักงานไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งประเด็นปัญหาได้ชี้ ให้เห็นถึงปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติในปัจจุบันขาดความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
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ส่วนท่ี 4 สรุปเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ กับข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

ผลการศึกษาข้อมูลในแต่ละตัวแปรในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เมื่อท าการเปรียบเทียบกัน
ท าให้ค้นพบถึงความสอดคล้องกันดังนี ้
 

ตารางท่ี 59  ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์
และมาตรฐานนโยบายเร่ือง อบต.
มีการก าหนดตัวชี้ วัดที่มีความ
สอดค ล้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
นโยบาย เช่น การจัดสวัสดิการ
ชุ ม ชน  ( เ บี้ ย ผู้ สู ง อ า ยุ )  ผู้ รั บ
สวัสดิการต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป และไม่มีรายได้อ่ืน 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงวิธีการ และแนวทาง
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของ อบต.  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) ผู้สั่งการไม่รู้จักบริบท
พื้นที่ และไม่เข้าใจศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)  ระบบรายงานผลการด าเนินงานมีความยุ่งยาก และ (3)  
มีตวัชี้วัดจ านวนมาก 
3. ข้อเสนอแนะ (1) ไม่ควรก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ควรสอดคล้องกับศักยภาพ
ของ อบต.แต่ละแห่ง เพื่อให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (2)   
ควรใช้ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนเป็นตัวตั้ง แล้วจึง
ก าหนดภารกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
(3) ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อท้องถิ่น/ชุมชน และ
ไม่เกิดความขัดแย้งระหว่าง อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ    
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ตารางท่ี 60  ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านการสนับสนุนความช่วยเหลือ
จากส่วนกลาง 

 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับการสนับสนุน
ความช่วยเหลือจากส่วนกลางเร่ือง
อบต.ได้รับการสนับสนุนในเชิง
นโยบายจากท้องถิ่นจังหวัด/
ท้องถิ่นอ าเภอ เมื่อได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินภารกิจเร่งด่วน เช่น การ
ให้อ านาจในการก าหนดเป้าหมาย
ได้เองในการท างาน การปรับลด
กระบวนการท างานเพื่อช่วยให้ได้
ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การให้ความช่วยเหลือของกรมฯ หรือจังหวัด  
ในฐานะผู้สั่งการ โดยรูปแบบการให้ความช่วยเหลือควรมี
หลากหลายตามความต้องการของ อบต. 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) ศักยภาพของ อบต.มี
ข้อจ ากัด (2) การฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการของ
พนักงาน  
3. ข้อเสนอแนะ (1) ควรสอบถามความต้องการของ อบต. 
(2) ควรมีการจัดท าระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษา  

 
ตารางท่ี 61  ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

ขององค์การ 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การเ ร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการ
ด าเนินงานของ อบต. เช่น อุทกภัย
ได้ท า ให้  อบต.ต้องใช้ วิ ธี ก าร
เบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้าแบบ
พิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่
เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน หรือ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) ความมีเสถียรภาพทาง
การเมือง และ (2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3. ข้อเสนอแนะ (1) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (2) การ
ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และ (3) การเจรจา
ต่อรองเพื่ อจัดท าข้อตกลง  และความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 62   ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านผู้ก าหนดนโยบาย 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ ค ว า มส า คั ญกั บ ผู้ ก า หนด
นโยบาย เ ร่ืองท้องถิ่นจั งหวัด /
ท้ องถิ่ นอ า เภอ  มี ก ารก าหนด
ประเด็นตัวชี้วัดเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของ อบต.ให้เป็นไป
ตามกรอบของกฎหมายอย่ า ง
ต่อเน่ือง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ืองการให้ความส าคัญโดยการตรวจสอบ ติดตาม
และควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ก าหนด
นโยบาย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ เกิดแรงกระตุ้นในการ
ขับเคลื่อนนโยบายจนประสบผลส าเร็จ  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
และ (2) ข้อจ ากัดและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
3. ข้อเสนอแนะ (1) มีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่ช่วยให้
เห็นถึงความส าคัญของนโยบาย (2) ต้องเข้าใจถึงศักยภาพ
ของ อบต. และ (3) มีวิธีการกระตุ้นและจูงใจให้แก่พนักงาน 

 

ตารางท่ี 63  ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ ได้ รับ
ผลกระทบเร่ือง อบต.มีการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมใน
พื้นที่  เช่น การปิดถนนเพื่อซ่อม
สะพาน การดับไฟฟ้าเพื่อซ่อม
บ ารุงระบบไฟฟ้า 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งจะน าไปสู่  
การมีทัศนคติที่ดี และความร่วมมือต่อนโยบายในอนาคต  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) ความไม่เข้าใจของกลุ่ม  
ผู้ได้ รับผลกระทบ และ (2) การต่อต้าน ขัดขวางการ
ด าเนินงานของ อบต.โดยให้ข้อมูลเชิงลบและท าให้เข้าใจว่า 
การด าเนินงานดังกล่าวขาดความยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ  
3. ข้อเสนอแนะ (1) จัดกิจกรรมการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อดีของนโยบาย (2) จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ได้ รับ
ผลกระทบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการ
ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม และ (3) จัดกิจกรรม
เพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเกิดการเรียนรู้ และมีทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย 
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ตารางท่ี 64 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง เ ร่ือง อบต.มีการเชิญ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส ร้ า งปฏิ สั มพั นธ์ เ ชิ งบวกให้
เกิ ดขึ้ น  เช่น  เชิญ ร่วมงานวัน
สงกรานต์  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งจะน าไปสู่
การบูรณาการแผนและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของทุก
หน่วยงานในทิศทางเดียวกัน  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) การจัดสรรงบประมาณ
ขาดความต่อเนื่อง (2) บางส่วนราชการด าเนินกิจกรรมใน
พื้นที่โดยไม่มีการประสานงานกับ อบต.เจ้าของพื้นที่ จึงท า
ให้เกิดความขัดแย้ง และ (3) บางหน่วยงานเน้นสั่งการโดย
ไม่มีการสอบถามความพร้อมและศักยภาพของ อบต. 
3. ข้อเสนอแนะ (1) จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง (2) จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่าง อบต.กับหน่วยงานอ่ืนๆ (3) จัดกิจกรรมเพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือ 

 

ตารางท่ี 65 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานเร่ือง อบต.มีการ
ซ่อมบ ารุงทรัพยากรในการท างาน
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ ช่ น  ก า ร ตั้ ง
งบประมาณซ่อมบ ารุงรถขนขยะ
ให้พร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การวางแผน และแสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ให้การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (2) ข้อจ ากัดในด้านความรู้
ความสามารถของพนักงาน และ (3) กฎ ระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานที่ เป็นอุปสรรคด้านความคล่องตัวในทาง
ปฏิบัติ  
3. ข้อเสนอแนะ (1) การมอบหมายภารกิจควรมาพร้อมการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการท างาน (2) การจัดท า
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) ด าเนินการปรับปรุง
กฎ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
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ตารางท่ี 66   ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านการสื่อสารในองค์การ 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับการสื่อสารใน
องค์การเร่ืองอบต.มีช่องทางการ
สื่อสารกับพนักงานในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้อีเมล์ เฟสบุ๊ค 
ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง การ
สัมมนา 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง แนวทางและวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ช่วยให้
พนักงาน อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจได้ตรงกัน เพื่อช่วยให้ เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดี และลดความขัดแย้งที่
ไม่พึงประสงค์ 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อ
สั่งการ และนโยบายมักเป็นภาษาที่เข้าใจได้ยาก (2) การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีช่วงเวลาและช่องทางที่จ ากัด (3) 
พนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อนโยบายเพราะต้องเรียนรู้ใหม่ 
และมีความรับผิดชอบเพิ่ม และ (4) เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ส่วนงานต่างๆ ภายใน อบต. 
3. ข้อเสนอแนะ (1) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ และ
นโยบาย โดยใช้ภาษาง่ายๆ และเชิญวิทยากรมาบรรยาย      
(2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อสั่งการ และนโยบาย
ตามช่องทางต่างๆ และสามารถสืบค้นได้อย่างต่อเนื่อง และ 
(3) จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับข้อสั่งการ และนโยบาย 
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ตารางท่ี 67   ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านโครงสร้างขององค์การ 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับโครงสร้างของ
องค์การเร่ือง อบต.มีการก าหนด
ล าดับชั้นในการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน เช่น ฝ่ายการคลังมีหัวหน้า
ฝ่ า ย ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่น และพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบ่งฝ่ายงาน 
หน้าที่ และระเบียบในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติตามนโยบายภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ  (1) การให้ความส าคัญกับ
การขอปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้นมากกว่าการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง (2) การ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบในปฏิบัติงาน
ขาดความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และชุมชน และ (3) 
พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ และปล่อยให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปตามกลไกของระบบราชการ 
3. ข้อเสนอแนะ (1) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง (2) การส่งเสริม การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/ชุมชน (3) การจัดกิจกรรมเพื่อ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลได้
แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และ (4) ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และ
กฎระเบียบในปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/
ชุมชน และความต้องการของประชาชน 
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ตารางท่ี 68 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านผู้ปฏิบัตินโยบาย 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ
นโยบายเร่ืองพนักงาน อบต.ส่วน
ใหญ่มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ดังเห็นได้จากการมี
ความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ
อย่ า งมี คุณภาพ  ก ารแสวงหา
ค ว า ม รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานโดยการวางแผน และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมหรือก าหนดแนวทางที่ช่วย
กระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
นโยบาย  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) การยอมรับและทัศนคติ
เชิงบวกของพนักงานที่มีต่อนโยบายหรือข้อสั่งการที่ได้รับ
มอบหมายมีไม่มาก และ (2) การขาดศักยภาพที่เพียงพอใน
การด าเนินงานของพนักงานต่อภารกิจ 
3. ข้อเสนอแนะ (1) การสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน (2) การสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และ (3) 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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ตารางท่ี 69  ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านวิธีการบริหารงาน 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ วิ ธี ก า ร
บริหารงานเร่ืองอบต.มีมาตรการ
จูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม
น โ ย บ า ย  เ ช่ น  พนั ก ง า นที่ มี
ศักยภาพสูง และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนผลส าเร็จตามนโยบาย
ในหล า ย เ ร่ื อ ง  จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร
พิจารณาขั้นเงินเดือนและโบนัส
เป็นพิเศษ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง
กลไกการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยให้เกิดการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ  (1) การขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ (2) การขาด
ศักยภาพในการเรียนรู้วิธีการด าเนินงานตามแนวทางของการ
บริหารจัดการสมัยใหม่  
3. ข้อเสนอแนะ 
(1) แนะน า และเผยแพร่วิธีการบริหารงานสมัยใหม่อย่าง
ต่อเน่ืองตามช่องทางต่างๆ (2) อบรมการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานด้วยเคร่ืองมือการบริหารงานสมัยใหม่ 
พร้อมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงเข้ามาให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 
และ (3)  ส่ ง เส ริมให้ เกิดแรงจู งใจโดยการน าวิธีการ
บริหารงานสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 70 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้านภาวะผู้น า 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าเร่ือง
นายก  อบต .มี ทั กษะด้ านการ
บริหารที่ช่วยให้นโยบายประสบ
ผลส าเร็จ เช่น การเลือกใช้คนได้
เหมาะสมกับภารกิจ วิธีการพูดที่
กระตุ้นจูงใจคนให้เห็นด้วยและ
อยากร่วมงาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การใช้ศักยภาพเพื่อจูงใจให้พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายอย่าง
เต็มที่เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่เป้าหมายของนโยบายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) วิธีคิดและวิธีการมอง
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายระหว่างผู้บริหารกับพนักงานมี
แตกต่างกัน และ (2) ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานไว้สูงกว่าศักยภาพของพนักงาน  
3. ข้อเสนอแนะ (1) ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการปฏิบัติงาน รวมถึง เข้ าใจถึงศักยภาพของ
พนักงานในการด าเนินการตามนโยบาย (2) ผู้บริหารต้องมี
ทักษะการจูงใจพนักงาน และส่ง เสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรที่ เกี่ ยวข้องกับการด า เนินการตามนโยบาย           
(3) ผู้บริหารต้องกล้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้น และ (4) ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจในระยะยาว 
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ตารางท่ี 71  ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม  

 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ด้ านก ารบ ริก ารสาธ ารณะ  มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. เน้นเร่ือง การตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
แนวทาง นโยบายและข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ 
จังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ซึ่งนโยบายต้องสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและมีการ
ปรับปรุงรูปแบบวิธีการให้เหมาะสมตลอดเวลา  
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ (1) จ านวนพนักงานไม่
สอดคล้องกับภารกิจ และขาดศักยภาพในการขับเคลื่อน
ภารกิจใหม่ๆ (2) แนวทางวิธีการวัดผลไม่เหมาะกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง และ (3) นโยบายบางเร่ืองไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
3. ข้อเสนอแนะ (1) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการ
ปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
(2) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายควรน า
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง (3) จัดท า
ระบบพี่เลี้ยงในการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย และ (4) 
วิธีการวัดผลส าเร็จของนโยบายต้องให้ความส าคัญกับ
ผลลัพธ์สุดท้ายและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชน 

 
 
 
 
 

 
 
 


