ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ
กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด มีฐานะเปนนิติบุคคล และ
เปนราชการสวนทองถิ่นไดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2538 มีอํา นาจหนา ที่ใ นการพัฒ นาตํา บลทั้งในดา นเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม เทา ที่ผา นมา การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตํา บลหนองเพรางาย อํา เภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรีไ ดประสบปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการในหลายดา นโดยเฉพาะอยา งยิ่ง ไดแก
(1) ปญ หาดา นการวางแผน (2) ปญ หาด า นการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย (3) ปญหาด า นการอํา นวยการ
(4) ปญหาดานการประสานงาน และ (5) ปญหาดานการรายงาน เหลานี้เปนตน

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนทั้งหมดที่อยูใ นเขตพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี จํา นวน 7,141 คน กลุมตัวอยา ง
ไดมาจากการคํา นวณขนาดของกลุมตัวอยา ง โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. (1967 : 398)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 97.2% และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยา งที่ระดับ 0.028 วิเคราะหขอมูลโดย
สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคารอยละ สวนที่ 2-4 การแจกแจงความถี่ คารอยละ คา เฉลี่ย และคา เบี่ย งเบน
มาตรฐาน

1. ศึกษาป ญหาเกี่ย วกั บการบริหารจัดการดา นการให บริการเพื่อการจัด เก็ บรายไดข ององคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตํา บล
หนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
3. ศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดา นการใหบริการ
เพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางายประสบผลสําเร็จ

1.ผลการศึ กษาเกี่ ย วกับการบริหารจัดการดา นการใหบริ การเพื่อ การจัด เก็ บรายไดขององคการบริหาร
สว นตํ า บลหนองเพรางาย อํ า เภอไทรน อ ย จั ง หวั ดนนทบุ รี พบว า กลุ ม ตัว อย า งล ว นเห็น ด ว ยในระดั บ
ปานกลางทั้ง 5 ดาน
2.การศึก ษาการพัฒ นาการบริ หารจั ดการด า นการใหบริ การเพื่ อการจัดเก็บ รายได ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยา งเห็นดวยระดับมาก
3 ดาน และระดับปานกลาง 2 ดาน
3.ผลการศึ กษาปจจั ย ภายในและปจจั ย ภายนอกที่มีสวนสํา คัญทํา ใหการพั ฒ นาการบริหารจั ดการดา น
การใหบริ การเพื่อการจัดเก็บ รายไดข ององคการบริหารส วนตํา บลหนองเพรางายประสบผลสํา เร็จ พบว า
กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 4 ขอคําถามที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และกลุมตัวอยา งเห็นดวย
ในระดับปานกลาง 2 ขอคําถามที่เปนปจจัยภายนอก

1. การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548: 5) ไดอธิบายความหมายของคํา วา การบริหารจัดการ
เฉพาะที่สําคัญสรุปไดวา เปนแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจา หนา ที่
ของรัฐนํามาใชในการปฏิบัติราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ รวมทั้งเปนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ประกอบดวยหลายขั้นตอน และมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒ นาประเทศไปในทิศทางที่ทํา ให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มขึ้น
2. การใหบริการ อุทัยวรรณ ทิพยเนตร (2551 : 27) กลาวถึงการใหบริการวา เปนการอํานวยความสะดวกหรือ
ใหความชวยเหลือประชาชนหรือผูมารับบริการเกี่ยวกับงานในหนาที่รบั ผิดชอบอยางเต็มกําลังความสามารถและ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
3. การจัดเก็บรายได ชัย วัฒ น พุกประเสริฐ (2550 : 43) กลา วไววา หลักเกณฑที่ดีใ นการจัดเก็บภาษี คือ
(1) หลักของความแนนอน (2) หลักของการประหยัด (3)หลักของความเสมอภาค (4) หลักการยอมรับ (5) หลัก
ของความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (6) หลักของการทํารายได และ (7) หลักของความยืดหยุน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาได นํ า ป จ จั ย ที่ มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การที่ เ รี ย กว า โพสคอร บ
(POSDCoRB) ที่ประกอบดวย 7 ดาน มาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย แตผูศึกษานํา มาปรับใชเพีย ง 5 ดา น
โดยตัดดานการจัดองคการ และดา นการงบประมาณ ออก เนื่องจากดา นการจัดองคการหรือโครงสรา งของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติไว การเสนอแนะและแกไ ขเปนเรื่องของรัฐสภาเปนหลัก
และหากมีการแกไขก็จะตองแกไขพรอมกันทุกองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ สวนดา นการงบประมาณ
เปนดานที่ซ้ําซอน หรือใกลเคียงกับการจัดเก็บรายได ซึ่งเปนเรื่องที่กําลังศึกษาอยูแลว โดยไดปรากฏอยูใ นหัวขอ
วิท ยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก (1) การวางแผน (Planning) (2) การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Staffing) (3) การอํานวยการ (Directing) (4) การประสานงาน (Coordinating) และ (5) การรายงาน

1. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางายควรประเมินผลการวางแผนดา นการใหบริการ
เพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขใหเกิดประโยชน
2. ผูบ ริ ห ารขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลหนองเพรางายควรสรรหาบุ ค ลากรด า นการให บ ริ ก าร
เพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลใหเพียงพอกับปริมาณงานและเหมาะสม เชน สรรหาและ
บรรจุแตงตั้งบุคลากรจัดเก็บรายไดเพิ่มเพื่อทําหนาที่ในการใหบริการดา นการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายได
ใหมีประสิทธิภาพ
3. ผูบริ หารทุกระดับ ขององค การบริ หารสวนตํา บลหนองเพรางายควรเป ดโอกาส และสนั บสนุ นให
ประชาชนหรือหนวยงานภายนอกเขา มามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการดา นการใหบริการ
เพื่อการจัดเก็บรายได
4. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางายควรกําหนดเปนนโยบายอยา งชัดเจนที่ส นับสนุน
ใหมีการประสานงานดานการใหบริการเพื่อการจัดเก็บรายไดทั้งภายในและภายนอก
5. องคการบริหารสวนตํา บลหนองเพรางายควรกํา หนดเปนนโยบายและแผนอยา งชัด เจนและตอเนื่อง
เพื่อใหผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการเพื่อการ
จัดเก็บรายไดของบุคลากร
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