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บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

Roles of Local Administrative Organization Leaders of New Public Service 
In Damnoen Saduak District Rathaburi Province 

 
นิศา เจริญพร1 

 
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะแนวใหม่ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะแนวใหม่ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 400 คน 
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่น .864 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ    
 ผลการวิจัยพบว่า    

1. บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ และการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ ได้แก่ ให้ความส าคัญกับประชาชนและ
การให้บริการสาธารณะ การให้บริการสาธารณะและพร้อมรับการถูกตรวจสอบ การมุ่งรับใช้
ประชาชนในฐานะพลเมือง และให้ความส าคัญกับตัวข้าราชการมากกว่าผลผลิตสามารถร่วมกัน
ท านายการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรีได้ร้อยละ 62.6 
 3. แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะแนวใหม่  คือ 1) มีกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดและการตัดสินใจ โดยเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา  2) บริหารงานอย่างมี
ระเบียบแบบแผน เน้นการท างานเป็นทีมโดยปฏิบัติทุกอย่างตามระเบียบและตามกฎหมายที่ก าหนด
ไว้ 3) มีความโปร่งใส พร้อมรับการถูกตรวจสอบ   4) ให้ความส าคัญกับข้าราชการซึ่งเป็นตัว
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  5) เน้นกระบวนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง และ 6) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพียงพอต่อภารกิจ
การจัดบริการสาธารณะที่ถ่ายโอนมา 
ค าส าคัญ: บทบาทผู้น า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การบริการสาธารณะแนวใหม่ 
 
Abstract 
 This research aims to 1) roles of local administrative organization leaders of 
new public service in Damnoen Saduak District Rathaburi Province 2) the factors that 
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affect the new public service of local administrative organization and 3) synthesis of 
appropriate approaches to the roles of local administrative organization leaders of new 
public service. Using quantitative and qualitative research methods. The sample of the 
population of the people 400 persons of local administrative organization in Damnoen 
Saduak District Rathaburi Province, stratified sampling. Questionnaires as research 
instrument did the reliability of 0.864. The statistics used in  this  study  were  
percentage,  mean,  standard  deviation and  multiple  regression  analysis. 

The research results were as follows: 
 1. Roles of local administrative organization leaders of new public service and 
new public service of local administrative organization leaders in Damnoen Saduak 
District Rathaburi Province as a whole, at a moderate level. 
 2. Factors that affect the public service, including an entrepreneurship, 
accountability isn’t simply, serve citizens, not customers and value people, not just 
productivity to predict the results of a new public service of local administrative 
organization leaders in Damnoen Saduak District Rathaburi Province has 62.60 percent. 
 3. The development of local government leaders about their roles in the public 
service, including; 1) there is a process to listen to public opinion by taking part in the 
thinking and decisions, in descending order of importance, 2) management has 
formalized focus on teamwork by following all regulations and laws defined 3) 
transparent Get ready to be checked 4) the focus is on civil service -driven operations 
5) process relations Information for the public is constantly informed and 6) 
government budget allocations to local governments enough mission of public service 
transferred. 
Keywords: roles of leaders, local administrative organization, new public service 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข็มแข็ง และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
เป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนา การพิจารณาและจัดสรร
งบประมาณ การด าเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินโครงการ การบริหารจัดการ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาจะพบว่า มุ่งเน้นทางด้านการวางระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อม ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งเป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมมากขึ้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดมาตรฐานการบริหารและการบริการ
สาธารณะ เป็นต้น 
 การบริการสาธารณะของภาครัฐที่เห็นได้ชัดและประชาชนทุกคนได้สัมผัสนั้นก็คือการบริการ
สาธารณะที่อยู่ในอ านาจการจัดท าของภาครัฐ เมื่อพิจารณาจากสภาพของการบริการสาธารณะนั้น
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แล้ว เป็นหน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท าหรือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยมีการกระจายอ านาจการ
ปกครองไปสู่ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะในแต่ละประเภท อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่และประเภทของการบริการสาธารณะ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะเป็นผู้ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ ในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ โดยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะ จะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละประเภท และในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของอ าเภอด าเนินสะดวก ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 8 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 5 แห่ง ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีการก าหนด
ลักษณะหรือองค์ประกอบวิธีการในการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่ วิธีการในการ
จัดท าบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณ เป็นแบบแผนเดียวกัน ภายใต้
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงานที่ท้องถิ่นด าเนินการตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยการอ านวยการหรือควบคุมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
จัดการด้วยตนเอง ในการจัดท าบริการสาธารณะตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตาม
แบบระบบราชการที่มีการควบคุมชี้น า การแก่ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ จะเห็นได้ว่าการจัดบริการสาธารณะเป็นหน้าที่หลักของภาครัฐที่จะต้อง จัดให้ประชาชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้  
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยจะสามารถท าให้มองเห็นถึงบทบาท
ผู้น าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ภายหน้าได้ ทั้งนี้ยังส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
สร้างสาระส าคัญของความรู้ใหม่ ทางวิชาการ ได้อีกด้วย ในเนื้อหาของการวิจัยนี้อาจจะมีส่วนของ
เนื้อความท่ีสามารถเพ่ิมความรู้ในด้านวิชาการให้มากและชัดเจนขึ้น ส่วนด้านการปฏิบัตินั้น ผู้ที่สนใจก็
สามารถน าเอาแนวคิดต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นหรือพัฒนาใน
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี     

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี    
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3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะแนวใหม่  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ปัจจัยบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ ได้แก่ การ
มุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้น า การมุง่ผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลัก การวางแผน
ด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย  การมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะ
พลเมือง การพร้อมรับการถูกตรวจสอบ การให้ความส าคัญกับตัวข้าราชการมากกว่าผลผลิต  และการ
ให้ความส าคัญกับประชาชนและการให้บริการสาธารณะส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี       
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ประชาชนผู้รับบริการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 13 แห่ง โดยมีประชากร จ านวน 97,938  คน 
(ข้อมูลจากส านักงานท้องถิ่นอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamame อ้าง
ถึงใน สิน พันธุ์พินิจ,  2549, น.133) ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารงานส่วนต าบล และปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 13 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการจับฉลากรายชื่อ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามประชาชนที่มารับบริการในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริหารสาธารณะแนวใหม่ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ ลักษณะ

ค าถามเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดไว้ (Forced Choice) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ  

ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะแนวใหม่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมุ่งรับใช้
ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้น า 2) การมุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลัก 3) การวางแผน
ด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย 4) การมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะ
พลเมือง 5) การพร้อมรับการถูกตรวจสอบ 6) การให้ความส าคัญกับตัวข้าราชการมากกว่าผลผลิต 7) 
การให้ความส าคัญกับประชาชนและการให้บริการสาธารณะ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยเรียงจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ตามแนวคิดของลิเกิร์ต (Likert,1967 
อ้างใน สิน พันธุ์พินิจ,2549, น.152-154) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ จ านวน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ  
6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ตามแนวคิด
ของลิเกิร์ต (Likert,1967 อ้างใน สิน พันธุ์พินิจ, 2549, น.152-154) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน  
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) ซึ่งผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และน าผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน ขอหนังสือราชการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ถึงนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 13 แห่ง 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 13 แห่ง โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

3. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้องและคัดเลือกฉบับที่
สมบูรณ์ของข้อมูล ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วน ามาประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือประชากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป ประมวลผลค่าทางสถิติ ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่  (Frequency 
Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ยได้ใช้เกณฑ์ของลิเกิร์ต (Likert,1967 อ้างใน สิน  
พันธุ์พินิจ, 2549, น.152-154 )  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง บทบาทผู้น าในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง บทบาทผู้น าในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่อยู่ใน
ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง บทบาทผู้น าในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง บทบาทผู้น าในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่อยู่ใน
ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง บทบาทผู้น าในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ยได้ใช้เกณฑ์ของลิเกิร์ต (Likert,1967 อ้างในสิน พันธุ์
พินิจ, 2549, น.152-154 ) 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  การจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  การจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  การจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  การจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  การจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการ
บริการสาธารณแนวใหม่ โดยใช้สถิติของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ,  2553, น.314) 
ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ มีดังนี้  

0.90 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
0.70 - 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
0.30 - 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
ค่าต่ ากว่า 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
ต่ ากว่า 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 

5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple linear regression analysis) 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
2. วิเคราะห์บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยได้ใช้เกณฑ์ของลิเกิร์ต (Likert, 1967 อ้างใน สิน พันธุ์พินิจ, 2549, น.152-154)  

3. วิเคราะห์การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ได้ใช้เกณฑ์ของลิเกิร์ต (Likert, 1967 อ้างในสิน พันธุ์พินิจ, 2549, น.152-154) 

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ โดยใช้สถิติของ เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550, น.314) ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์  

5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่โดยใช้สถิติการวิเคร าะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple linear regression analysis) 
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6. วิเคราะห์เนื้อหากับข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะแนวใหม่ อ าเภอด าเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  ปานกลาง (�̅�= 3.23, S.D. = 0.65) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ด้านการมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมือง (�̅� = 3.34, S.D. = 0.75) ด้านการพร้อมรับการ
ถูกตรวจสอบ (�̅� = 3.29, S.D. = 0.73) ด้านการให้ความส าคัญกับประชาชนและการให้บริการ
สาธารณะ (�̅� = 3.28, S.D. = 0.84) ด้านการมุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้น า (�̅� = 3.27, 
S.D. = 0.72) ด้านวางแผนด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย  
(�̅� = 3.16, S.D. = 0.72) ด้านการมุ่งผลประโยชน์ที่ เกิดแก่สาธารณะเป็นหลักการ  (�̅� = 3.13,  
S.D. = 0.72) และด้านการให้ความส าคัญกับข้าราชการมากกว่าผลผลิต (�̅� = 3.11, S.D. = 0.79) 
 การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.27, S.D. = 0.61)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (�̅� = 3.43, S.D. = 0.80)  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (�̅� = 3.42, S.D. = 0.68)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(�̅� = 3.31, S.D. = 0.69) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (�̅� = 3.26, S.D. = 0.66) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (�̅� = 3.14, S.D. = 0.80) และด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (�̅� = 3.12, S.D. = 0.71)   
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.75 อายุ 31–40 ปี ร้อยละ 40.25 ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
58.00 และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 28.50 
 2.  บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะแนวใหม่ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการมุ่งรับใช้
ประชาชนในฐานะพลเมือง ด้านการพร้อมรับการถูกตรวจสอบ ด้านการให้ความส าคัญกับประชาชน
และการให้บริการสาธารณะ ด้านการมุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้น า  ด้านวางแผน
ด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย ด้านการมุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่
สาธารณะเป็นหลักการ และด้านการให้ความส าคัญกับข้าราชการมากกว่าผลผลิต 
 3.  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
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 4.  ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะแนวใหม่  ได้แก่ ด้านให้ความส าคัญกับประชาชนและการให้บริการสาธารณะ 
ด้านการให้บริการสาธารณะและพร้อมรับการถูกตรวจสอบ ด้านการมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะ
พลเมือง และด้านให้ความส าคัญกับตัวข้าราชการมากกว่าผลผลิตสามารถร่วมกันท านายการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีได้ร้อยละ 
62.6 

5.  แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะแนวใหม่ 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 13 คน สรุปผลได้ดังนี้ 

1) การมุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้น า จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรใส่ใจในปัญหาสาธารณะ มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และมีความ
รับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตนเอง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจ ความรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าที่จะเป็นผู้ชี้น า และเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ทั้งนี้ทุกอย่างต้องท าตามกฎหมาย และถูกระเบียบ  

2) การมุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลัก จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าทุกอย่างให้มีประโยชน์มากที่สุด โดยเน้นการจัดบริการสาธารณะที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกันใน
การได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา ทั้งนี้ต้องค านึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วมด้วย 

3) การวางแผนด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย  จาก
การวิเคราะห์พบว่า  ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการวางแผนในการท างาน โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนการจัดท าโครงการหรือการจัดบริการสาธารณะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดและการตัดสินใจ โดยเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ได้นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามระเบียบและที่กฎหมายก าหนด 

4) การมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมือง จากการวิเคราะห์พบว่า  ผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างเท่าเทียม
กัน โดยเคารพในความคิดของประชาชนทุกคน ไม่ละเมิดหน้าที่ของประชาชน โดยใช้อ านาจตาม
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ 

5) พร้อมรับการถูกตรวจสอบ จากการวิเคราะห์พบว่า  ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องท างานหรือโครงการทุกอย่างด้วยโปร่งใส ไม่ทุจริต ท าตามกฎระเบียบ และความถูกต้อง พร้อมรับ
การถูกตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้    

6) ให้ความส าคัญกับตัวข้าราชการมากกว่าผลผลิต จากการวิเคราะห์พบว่า  ผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความเคารพข้าราชการ โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายท าหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ เพราะการบริการประชาชนที่ดีต้องเริ่มต้นที่ตัวข้าราชการก่อน  เมื่อข้าราชการดี 
ผลผลิตที่ดีของการท างานก็จะดีตามมา 
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7) ให้ความส าคัญกับประชาชนและการให้บริการสาธารณะ จากการวิเคราะห์พบว่า 
ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับประชาชน  เมื่อประชาชนต้องการเรื่องใด ก็
จะต้องท าในเรื่องนั้นให้ส าเร็จ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและถูก
กฎหมายด้วย 

8) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
ประชาชน โดยต้องมีการอธิบายเมื่อประชาชนไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจ  

9) การจัดบริการสาธารณะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ ดังนั้นรัฐบาลควรจัดสรรงบ
ประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. บทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะแนวใหม่ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้าน
การมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมือง ได้แก่ ผู้น าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและได้รับความ
ร่วมมือความไว้วางใจในการบริการสาธารณะ ซ่ึงผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ได้จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วถูกต้องและทั่วถึง ทั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของอนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ (2552, น.3-4) กล่าวว่า การบริการสาธารณะแนว
ใหม่มุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความไว้วางใจของประชาชนมากกว่า ส่วนในตัวแบบของชุมชน
และประชาสังคม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านการพร้อมรับการถูกตรวจสอบ ได้แก่ มีการ
จัดบริการสาธารณะภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเป็นหลัก และผู้น าพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดในการบริการสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่พบว่า ผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท างานหรือโครงการทุกอย่างด้วยโปร่งใส ไม่ทุจริต ท าตามกฎระเบียบ 
และความถูกต้อง พร้อมรับการถูกตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้ความส าคัญกับข้าราชการมากกว่าผลผลิต  ได้แก่ เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีขาดอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ
ประชาชน และยังขาดการค านึงถึงประสิทธิภาพของการท างาน  

2. การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่นวันลอยกระทงวัน
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
อาทิ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมเวียนเทียน รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ จัดให้
มีการก่อสร้างบ ารุงรักษาถนนและสะพานให้มีสภาพดีได้มาตรฐาน ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ  และจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ า แหล่งน้ า ระบบประปาให้มีสภาพดีได้มาตรฐาน  
ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ส่วนด้านที่มีข้อเฉลี่ยน้อยที่สุ คือด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น การป้องกันภัยในชุมชน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเบญจวรรณ ธุรธรรม (2551, น.80-82) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส อ าเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัด

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



364 
 

ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าใส อ าเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ปัจจัยด้านบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะแนว
ใหม่ ได้แก่ ด้านให้ความส าคัญกับประชาชนและการให้บริการสาธารณะ ด้านพร้อมรับการถูก
ตรวจสอบ ด้านการมุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมือง และด้านให้ความส าคัญกับตัวข้าราชการ
มากกว่าผลผลิตสามารถร่วมกันท านายการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีได้ร้อยละ 62.6 ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มาใช้
บริการด้วยความเป็นกันเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างสรรค์
สังคม มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและได้รับความร่วมมือความไว้วางใจในการบริการ
สาธารณะ โดยมีการจัดบริการสาธารณะภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเป็นหลัก พร้อมรับกับการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับข้าราชการมากกว่าผลผลิต โดยให้ความส าคัญกับกระบวน
การสร้างความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพในการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการ
วิจัยของสมบูรณ์ ชมพูผุดผ่อง (2556, น.146-153) ได้วิจัยเรื่องการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ
แนวใหม่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ บริการประชาชนในฐานะ
พลเมือง ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์สาธารณะ และการให้คุณค่ากับคนโดยมีประสิทธิภาพในการ
ท านายร้อยละ 56.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และสุรัตน์  คงเจริญ (2558, น.96-100) 
ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่ของเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่ ได้แก่ การให้คุณค่าแก่ความเป็นพลเมือง บริการ
ประชาชนในฐานะพลเมือง ความรับผิดชอบ การให้คุณค่ากับคนไม่ใช่มุ่งผลผลิต  และคิดเชิง
ยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติด้วยวิถีทางประชาธิปไตย สามารถร่วมกันท านายผลการจัดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ได้ร้อยละ 81.4 

4. แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะแนวใหม่  จากการวิจัยได้แนวทางดังนี้ 1) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใส่ใจใน
ปัญหาสาธารณะ มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า
ของตนเอง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกเป็นกันเอง
มากกว่าที่จะเป็นผู้ชี้น า และเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ทุกอย่างต้องท า
ตามกฎหมาย และถูกระเบียบ  2) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าทุกอย่างให้มีประโยชน์มาก
ที่สุด โดยเน้นการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด  
เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา ทั้งนี้ต้องค านึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วมด้วย  3) ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีการวางแผนในการท างาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดท าโครงการหรือการจัดบริการ
สาธารณะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและการตัดสินใจ  โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ได้
นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบและที่กฎหมาย
ก าหนด  4)  ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเคารพในความคิดของประชาชนทุกคน ไม่ละเมิดหน้าที่ของประชาชน 
โดยใช้อ านาจตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้  5) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท างานหรือ
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โครงการทุกอย่างด้วยโปร่งใส ไม่ทุจริต ท าตามกฎระเบียบ และความถูกต้อง พร้อมรับการถูก
ตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  6) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ให้ความเคารพข้าราชการ โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เพราะการบริการ
ประชาชนที่ดีต้องเริ่มต้นที่ตัวข้าราชการก่อน  เมื่อข้าราชการดี ผลผลิตที่ดีของการท างานก็จะดี
ตามมา  7) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับประชาชน  เมื่อประชาชนต้องการ
เรื่องใด ก็จะต้องท าในเรื่องนั้นให้ส าเร็จ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและ
ถูกกฎหมายด้วย 8) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับประชาชน โดยต้องมีการอธิบายเมื่อประชาชนไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจ  และ 9) รัฐบาลควรจัดสรร
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรัตน์  คงเจริญ 
(2558, น.96-100) ที่มีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารของเทศบาลควรก าชับให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วย
ความตั้งใจ และอ านวย ตาเม่น (2550, น.89 - 95) ได้ศึกษาเรื่องการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีข้อเสนอแนะในการวิจัยว่ารัฐบาลควรจัดสรรสัดส่วน
รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมองประชาชนในฐานะพลเมืองมากกว่ามองเป็นเพียงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือลูกค้า 
หรือผู้รับบริการ 
 2. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต ท าตาม
กฎระเบียบ และความถูกต้อง พร้อมรับการถูกตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้   
 3. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความเคารพข้าราชการ โดยให้ข้าราชการทุกฝ่าย
ท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เพราะการบริการประชาชนที่ดีต้องเริ่มต้นที่ตัวข้าราชการก่อน  เมื่อ
ข้าราชการดี ผลผลิตที่ดีของการท างานก็จะดีตามมา 
 4. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของ
ตนเอง ลดการใช้อ านาจหน้าที่และการควบคุม แต่ควรมุ่งไปสู่ความต้องการและความเกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการ และประชาชนมากกว่า 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มี
ประสิทธิผลมากข้ึน 
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้น ากับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
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