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ผูศึกษาสนใจศึกษาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตํา บลเชีย งดาว อํา เภอเชีย งดาว จังหวัดเชีย งใหม เนื่องจากองคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดาว ไดกํา หนดภารกิจหลักดา นการปรับปรุงโครงสรา งพื้นฐาน ผูศึกษาเห็นวา องคการบริหารสวนตํา บลเชีย งดาว
มีการบริหารจัดการดานสาธารณูปโภคที่นาสนใจ อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการไดพบปญหาหลายดาน เชน ปญหาดาน (1) การเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน (2) การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของหนวยงาน (3) การปรับปรุง
ภารกิจใหทันตอสถานการณ และ (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ เปนตน

1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการดา นการอํา นวยความสะดวกและการใหบริก ารประชาชนขององคการบริหารสวนตํา บล
เชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตํา บล
เชียงดาว
3. เพื่อศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดาว

การบริหารจัดการ ธงชัย สันติวงษ ไดกลาววา การบริหารจัดการเปนลักษณะของงานบริหารจัดการ 3 ดา น ไดแก (1) ดา นที่เปน
ผูนําหรือหัวหนางาน (2) ดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา และ (3) ดา นของความรับผิดชอบ โดยเนนการเปนผูนํา ขององคการที่ตอง
ประสานกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ในขณะที่ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดใหความหมายของการบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือ บุคลากรของหนวยงานนํา มาใชใ นการเปลี่ย นแปลง พัฒ นา หรือสรา ง
ความสุขความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และยั่งยืนใหแกประชาชนและประเทศชาติ
การอํานวยความสะดวก โจนาธาน บอสตัน และคนอื่น ๆ (Jonathan Boston) ใหความเห็นไววา ภาครัฐควรใหความสํา คัญตอการ
มอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละ
หนวยงานมีอิสระและมีความคลองตัวในการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
การใหบริการ ชูวงศ ฉายะบุตร ไดกลาวไววา การเนนหลักการใหบริการวา ควรตอบสนองความตองการของประชาชน ความ
รวดเร็วในการใหบริการ การบริการที่เสร็จสมบูรณ ความกระตือรือรนในการใหบริการ การบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบ
ได การบริการที่สุภาพออนนอม และมีความเสมอภาค
ยุทธศาสตร จิรประภา อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย ใหความเห็นไววา ทิศทาง และขอบเขตที่องคการจะดํา เนินไปใน
ระยะยาวนั้นเปนอยางไร อันเปรียบเสมือนเข็มทิศของหนวยงาน ขณะที่ ปยะนิตย โอนพรัตนวิบูลย ใหความหมายของยุท ธศาสตรวา
คือ แผนที่จะบรรลุถึงพันธกิจ และเปาหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา การบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี 7 ดา น ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดแก (1) การเกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) การบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน (3) การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ในเชิงภารกิจ
ของหนวยงาน (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ (6) การอํา นวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยา งสม่ํา เสมอ แตใ นที่นี้ผูศึกษานํา มาปรับใช
เพียง 6 ดาน โดยตัดดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนออก เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไ ดเนน
ศึกษาดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนอยูแลว

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เชิงสํา รวจ ประชากรที่ใ ชใ นการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท
ประเภทที่ ห นึ่ง ได แ ก กํ า นั น และผู ใ หญ บ า น จํ า นวน 16 คน และประเภทที่ ส อง ได แ ก
ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว จํานวน 10,025 คน รวม
ประชากรทั้ง 2 ประเภท 10,041 คน กลุมตัวอยางแบงเปน 2 ประเภทเชนกัน โดยประเภทแรก
ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 16 คน และประเภทที่สอง ไดมาจากการคํา นวณ
โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% มีความคลาดเคลื่อนของ
การสุมตัวอยางที่ระดับ .03 ไดกลุมตัวอยา งจํา นวน 1,001 คน รวมเปนกลุมตัวอยา งที่ใ ชใ น
การศึกษาครั้งนี้เทากับ 1,017 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เปนดวยมาก
ปานกลาง และนอย แบบสอบถามมี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ความ
คิดเห็นตอการวิเคราะหปญหา สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอการวิเคราะหการพัฒ นา สวนที่ 4
ความคิดเห็นตอการวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา วิเคราะหขอมูลโดยสถิติที่ใ ชใ นการวิจัย
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดา น
การอํานวยความสะดวกและการใหบริหารประชาชนขององคการบริหารสวนตํา บลเชีย งดาว
กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอคําถามทั้ง 6 ดาน เนื่องจากเห็นวา องคการ
บริหารสวนตําบลเชียงดาวปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนอยา ง
ไมมีประสิทธิภาพและไมคุมคากับงบประมาณที่ไดรับ
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยา งตอการพัฒ นาการบริหารจัด การดา น
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตํา บลเชีย งดาว
กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 5 ดาน และกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง 1 ดา น
เนื่องจากเห็นวา ผูบริหารบางสวนไมเห็นถึงความสํา คัญและไมส นับสนุนการติดตามและ
การประเมินผลดังกลาวมากเทาที่ควร
3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการ
ดา นการอํา นวยความสะดวกและการใหบริ การประชาชนขององคการบริหารสวนตํา บล
เชียงดาว กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 2 ขอ เนื่องจากเห็นวา องคการบริหารสวนตํา บล
เชียงดาวไดนํา แนวทางการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดี 6 ดา น มากํา หนดเปนยุท ธศาสตร
ในการปฏิบัติงานงานแลวจะเปนประโยชน

1. ควรกํา หนดเปนนโยบายที่สงเสริมและพัฒ นาความรูความสามารถดา นการอํา นวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชนของบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากร ควรครอบคลุม
ในดานทักษะ หรือความชํานาญ ความรู ทัศนคติ และบุคลิกภาพ
2. ควรกํา หนดเป นนโยบายที่ชัด เจนให มีการทบทวนการปฏิบั ติงานของบุคลากรดา น
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตํา บลเชีย งดาว
วา จํา เปน หรือสมควรที่จะดํา เนินการตอไปหรือไม เชน งานดา นปรับปรุงสาธารณูปโภค
ควรดําเนินการเปนประจําทุกป
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