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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชาชน  โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้คือ 
ประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ทั้งหมด 374 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจึง
เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำเร็จรูป 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล 2 ชุดที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี L.S.D. ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพและอาชีพไม่มีผลต่อทัศนคติของประชาชน 
คำสำคัญ: ทัศนคติ,การจัดการภาครัฐแนวใหม่, องค์การบรหิารส่วนตำบลอินครี ี
 

Abstract 
The purpose of this study were 1) to study the attitude of the public towards the new 

administration of the Tambon Administration Organization in Kiri. Phrom Khiri district Nakhon Si 
Thammarat 2) to study the differences between the attitudes of the public towards the new 
administration of the Tambon Administration Organization in Kiri. Phrom Khiri district The province 
with the general public. The sample used in this study. People in the service area of Tambon 
Administration Organization in Kiri total of 374 people. The instrument used in the research is open-
ended and closed-ended questionnaire. For data analysis using statistical analysis packages. 

 
1 2 อาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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Descriptive statistics include percentage, frequency, mean, standard deviation. The statistics used 
for the test is to compare the average 2 are independent. Analysis, ANOVA And test different pairs 
with LSD. The research found that The attitude of the people towards the government's new District 
Administrative Office in Kiri. The overall aspects are moderate. The results of the study are gender, 
age, education, influence public attitudes toward public administration, new, different. Statistically 
significant at the 0.05 level. The professional status and does not affect public attitudes. 
Keyword: Attitude, new public management, Tambon Administration Organization in Kiri 
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1. บทนำ 
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) หรือ เรียกว่า “การจัดการนิยม 

(Managerialism)” หรือ “การบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาด (Market-based Public Administration)” หรือ 
“รัฐบาลแบบผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial Government)” (Rueang Wit Ketsuwan, 2002) เป็นแนวคิด
ทางการบริหารที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การบริหารภาครัฐมีความ
ทันสม ัย  (Wikipedia Encyclopedia ส ืบค ้นใน  http://en.wikipedia.org/wiki/New_Puplic_ Management) 
เนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันไม่อาจตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เห็นว่าการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมนั้นมีโครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะ มีกฎระเบียบที่ยุ่งยากจุกจิกหลายขั้นตอนจน
ทำให้เกิดความล่าช้าของระบบราชการหรือที่เรียกว่า  เรดเทป (Red tape) ให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้าและ
กระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ไม่เหมาะสม ระบบการจ้าง
งานจนเกษียณ การผูกขาดการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น เหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลกในปัจจุบันได้ จึงมีการเสนอแนวคิด / หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่
ให้ความสำคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง ในลักษณะ จิ๋ว แจ๋ว 
กระจาย การบริหารงานบุคคลที่เน้นประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน การ
ลดภาระงานของภาครัฐที่ไม่จำเป็นโดยการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 
การจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินงานในงานบางอย่างประเภท (Outsourcing) การเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งได้มีการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐในหลาย
ประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นโดยได้มีการนำแนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในหลายหน่วยงานของภาครัฐที่สำคัญ  อาทิสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ หรือ กพร. ซึ่งได้เริ่มมีการปฏิรูปการบริหารจัดการทั้งในเรื่องการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การใช้การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) หรือ
แม้แต่การตราและประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ฯลฯ 
แต่ในส่วนของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน  ยังไม่ปรากฏความชัดเจนในเรื่องของ
การนำหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เท่าใดนัก (Naphat  Khlongsuepkhao, 2010) 

อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้
เมื ่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 (โกวิทย์  พวงงาม, 2548 : 240) ซึ่งมีภารกิจในการจัดระบบบริการสาธารณะตาม
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานให้บริการประชาชน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยท่ี
มุ่งเน้นการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อก่อให้การปฏิบัติราช การของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด 29,856.25 ไร่ 
หรือประมาณ 47.77 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนทั้งหมด 5,783 คน มีเขตการปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ  
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บ้านน้ำแคบ บ้านสากเหล็ก บ้านนาสร้าง บ้านโปน บ้านบ่อตาพัน บ้านตีนคลอง บ้านน้ำใส มีบทบาทหน้าท่ีสำคัญใน
ด้านการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดให้มีเครื่องใช้
ดับเพลิง การรักษาความสะอาดถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การให้ราษฎรไดร้ับการศึกษาอบรม การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการบริการ
สาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งผลการศึกษาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาและเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางพัฒนา ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอ
พรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

อินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2.2 เพื ่อศึกษาความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง / กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยต้องการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

1) แนวคิดและทฤษฎคีวามพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรูส้ึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานท่ีทำของบุคคลที่มีตอ่งานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานและไดร้ับผลเป็นทีพ่ึงพอใจ 

2) แนวคิดการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ 
การเปลีย่นระบบราชการทีเ่น้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลสำเร็จและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทำงาน 

3) แนวคิดและทฤษฎีการบริการ คือ การกระทำท่ีหน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคน
หนึ่งนำเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่สามารถสมัผสัได้และไม่เป็นผลให้เกดิความ
เป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลติผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไมเ่กี่ยวข้องกับการผลิตภณัฑเ์ป็นกิจกรรม 
ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ 

4) วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อ ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
            ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 
4.1.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี 

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.1.2 ขอบเขตทางด้านพื้นที่ ได้ทำการศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านใน องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอ

พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชใน 5 ด้าน ได้แก ่
1) ด้านการบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน หมายถึง ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส 

และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนอันเป็นเสมือนลูกค้า การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
การเสนอความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

2) ด้านสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร หมายถึง บุคคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

3) ด้านความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน หมายถึง เน้นการวัดผลการทำงานว่า
ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน เช่น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน , ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPIs, 
PMQA, HA 

4) ด้านปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน หมายถึง วัฒนธรรมทางการ
ทำงาน ค่านิยม สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันชุมชน ความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจ การทำงานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ ร่วม
ประสานงานชุมชน ให้บริการด้วย มิตรไมตรี ปลูกฝังค่านิยม ยินดีและเต็มใจให้บริการ 

5) ด้านการเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง เสริมสร้างวินัยการใช้จ่าย
งบประมาณ เน้นธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

1. เพศ 

2. อายุ  
3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ด้านการบริการที่มีคณุภาพแก่ประชาชน 

- ด้านสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

- ด้านการใหค้วามสำคญักับผลการปฏิบัติงาน 

- ด้านปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน 

- ด้านการเสรมิสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ 
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอ

พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 5,783 คน มีเขตการปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ 
บ้านน้ำแคบ บ้านสากเหล็ก บ้านนาสร้าง บ้านโปน บ้านบ่อตาพัน บ้านตีนคลอง บ้านน้ำใส คำนวณขนาดของ
ตัวอย่างได้ 374 คน ด้วยวิธีของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็น
สัดส่วน 
 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 บ้านน้ำแคบ 1,384 89 
2 บ้านสากเหล็ก 524 34 
3 บ้านนาสร้าง 570 37 
4 บ้านโปน 1,067 69 
5 บ้านบ่อตาพัน 852 55 
6 บ้านตีนคลอง 552 36 
7 บ้านน้ำใส 834 54 

รวม 5,783 374 
 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปดิที่ผู้วิจัย

ได้ปรับปรุงพัฒนา โดยศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบบสอบถามนี้ได้ แบ่งออก เป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิน

คีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ำหนักทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ที่มีต่องานด้านการบริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน ด้านสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน ด้านปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทำงาน ด้านการเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ ของประชาชนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
อินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) กำหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม 
 2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดว้ยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 374 

ชุด 
 3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณข์องแบบสอบถาม ก่อนท่ีจะนำมาประมวณ

ผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หากมีฉบับไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทำการเก็บเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำเร็จรูป  ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื ่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล สำหรับสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ T-test เพื ่อศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง  2 กลุ่ม เป็นการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล 2 ชุดที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples) ส่วนกรณีที่ตัวแปรอิสระจำแนกเป็น 
3 กลุ่มขึ้นไปจะใช้ค่าสถิติ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Fisher’s Least Significance Difference: L.S.D.)  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชายจะมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.00 เพศหญิง จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ40 ปี ขึ้นไป จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ 

มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จำนวน 57คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.20  และ มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วจำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 
รองลงมาเป็นโสด จำนวน 90คน คิดเป็นร้อยละ 24.10 และม่าย / หย่า / แยกกันอยู่ มีน้อยท่ีสุด จำนวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.10 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 117
คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมา คือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.70ระดับต่ำกว่ามัธยม / ไม่ได้เรียน จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร / ประมง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 อาชีพค้าขาย / อาชีพอิสระ จำนวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.10 อาชีพลูกจ้าง / พนักงานบริษัท จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 อาชีพรับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 ว่างงาน จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 

1) ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี  

ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด ได้แก่ การบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
รองลงมา การให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทำงาน และการเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด ได้แก่ หน่วยงานมีการสร้างค่านิยม
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ให้พนักงานมีจิตใจที่เอื้อต่อการบริการที่ดี รองลงมา หน่วยงานมีการนำระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการ
มาใช้ และหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้ในการบริการประชาชน 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด ได้แก่ หน่วยงานมีการสรรหาหรือเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน รองลงมาหน่วยงานมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากรทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว และหน่วยงานมีการวางแผนการปรับปรุงหน่วยงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด ได้แก่ หน่วยงานมีการส่งเสริมการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน รองลงมา หน่วยงานมีการส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของพนักงานภายใน
หน่วยงาน และหน่วยงานมีการแก้ปัญหา การแยกส่วนในการปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด ได้แก่ หน่วยงา นมีการ
แปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมา หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐให้เชื่อมโยงกับการทำงานและทรัพยากรของหน่วยงาน และหน่วยงานมีการสนับสนุน
กลไกลการดำเนินการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน โปร่งใส 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการเสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่ทัศนคติของประชาชนมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สูงที่สุด ได้แก่ หน่วยงานมีการพัฒนา
เครื่องมือตรวจสอบในการใช้งบประมาณ รองลงมา หน่วยงานมีการส่งเสริมและวางกลไกให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

2) ความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
ประชาชน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
สถานภาพและอาชีพทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อินคีรี ไม่แตกต่างกัน 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี  

ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ถึงแม้จะมีความรู้ และความเข้าใจขั้น
พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่การรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเรื่องการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ประชาชนยังมีความเข้าใจระดับปานกลางและได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้ยังไม่มากนัก และการให้เอกชนเข้า 
มีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรีในปัจจุบันสามารถดำเนินการเอง
ได้อยู่แล้ว และเกรงว่าหากให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำบริการสาธารณะ จะทำให้ประชาชนต้องเสียค่าบริการ
แพงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชินวัฒน์  สุพัฒนจันทร์ (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการของเทศบาลตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านฉาง ผลการศึกษา 
พบว่า การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการเทศบาลตำบลบ้านฉาง ตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่เทศบาล มี
การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

6.2 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้าน
การบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้างการบริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ประชาชนบางส่วนยังมองว่าหน่วยงานยังจัดการบริการไม่ครอบคลุมในพื้นท่ี 
เช่นการให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งหน่วยงานควรเปิดเป็นศูนย์สารสนเทศประจำตำบลเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการที่
เป็นจุดศูนย์รวมในเขตพื้นที่ของหน่วยงาน และหน่วยงานควรออกบริการเคลื่อนที่ อบต. พบประชาชนตามชุมชน
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิทย์  นาเมืองรักษ์ (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านการสร้างการบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 

6.3 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี  
ด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมองว่าการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ โดยหน่วยงานนั่นมีการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานโดยประชาชนยังมีมุมมองว่าหน่วยงาน
ควรจะส่งเสริมคนในพื้นที่เข้าไปทำงานในองค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รู ้บริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้การจัดหา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
จัดการความรู้เชิงบูรณาการณ์ร่วมกัน ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในมุมมองของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชินวัฒน์  สุพัฒนจันทร์ (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจัดการ
เทศบาลตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านฉาง ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้  
ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจัดการเทศบาลตำบลบ้านฉาง ตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่เทศบาล  
ด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการปรับเปลีย่นกระบวนการและวิธีการทำงาน มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

6.4 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี  
ด้านการให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีมุมมองว่า  
การให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงานน้ันเป็นการการวางแผนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการเข้ากับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของโกวิทย์  นาเมืองรักษ์ (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเทศบาล
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเทศบาลตำบลกำแพง
โดยรวม ด้านการให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

6.5 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี  
ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีมุมมอง
ว่าการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันเพื่อจัดทำบริการสาธารณะแทนภาครัฐ โดยประชาชนเห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรีนั่นมีความสามารถจัดการเองได้ ในส่วนภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องดำเนินการ
เองและภาคเอกชน สามารถดำเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพื่อให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชินวัฒน์  สุพัฒนจันทร์ (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการเทศบาล
ตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านฉาง ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการการจัดการเทศบาลตำบลบ้านฉาง ตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่เทศบาล ด้านการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทางาน มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

6.6 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี  
ด้านการเสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีมุมมองว่า  
การเสริมสร้างวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการดำเนินการโดยบุคลากรตรวจสอบวินัยการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของหน่วยงาน มีเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบวินัยการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยวางกลไกสนับสนุนให้
ดำเนินการจัดทำราคากลางและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรมิตร  เพ็ชรสิงห์ (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในทัศนคติของพนักงาน
ส่วนตำบลในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า การปฏิบัติตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในทัศนคติของพนักงานส่วนตำบลในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ด้านการเสริมสร้างวินัยการใช้จ่าย
งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง 

เพศ อายุ การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลอินคีรีแตกต่างกัน ทั้งอาจเป็นเพราะว่า ทัศนคติและมุมมองในเรื่องของการเมืองและการบริหารงาน
ภาครัฐผู้หญิงและผู้ชายมักให้ความสนใจที่ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบหรือ
สนใจในเรื่องของการเมืองและการบริหารงานภาครัฐเท่ากับความสนใจของผู้ชาย ในส่วนของอายุพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความสนใจและมีทัศนคติต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่อนข้างน้อย 
ส่วนหน่ึงน่าจะมาจากวัยเยาว์ที่คนรุ่นนี้ส่วนใหญ่ให้ความสนในในเรื่องการเรียนและเรื่องอื่น ๆ ตามประสาของวัยเสีย
มากกว่า ในส่วนของการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมหรือไม่ได้เรียน มีทัศนคติและให้ความ
สนใจต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่อนข้างน้อย อันเนื่องมาจากกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้สูงอายุ 
ซึ่งมีเวลาน้อยมากท่ีจะหันมาสนใจหรือศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ส่วนสถานภาพและอาชีพทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งอาจเป็นเพราะว่า ก็น่าจะเป็นผลมาจากปัจจุบันสังคมไทยได้เปิดกว้างใน
เรื่องสถานภาพของประชาชน ทำให้บุคคลต่าง ๆ ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติใน
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สังคม จึงทำให้สถานภาพไม่มีบทบาทต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอินคีรี ในส่วนของอาชีพนั้นประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรและประมง การที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะที่เหมือนกัน โอกาสที่
จะได้รับความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันจากกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ จึงมีน้อยไปด้วย จึงทำให้อาชีพในที่น้ีไม่มีบทบาทต่อ
ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องจะต้องมีการระดมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั ้งภาคประชาชน 

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และก่อให้เกิดการยอมรับ 

7.2 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น มีแนวทางที่หลากหลาย ดังนั้น การจะนำแนวทางใดมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานของท้องถิ่น ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ซึ ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่ควร
กำหนดให้ทุกแห่งใช้แนวทางเดียวกันโดยมิได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสม เพราะวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติอย่าง
หนึ่งอาจใช้ได้ผลดีกับท้องถิ่นหนึ่ง แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะใช้ได้ดีกับอีกท้องถิ่นหนึ่ง ดังนั้น จะต้องมีการศึกษา
และให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการที่เลือกแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้จะต้องสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้แนวทางที่เหมาะกับท้องถิ่นของตนได้ 

7.3 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการบริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชนควรส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เช่นการตั้งไลน์ กลุ่มหรือการสร้างเพจ
ประชาสัมพันธ์ 

7.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร หน่วยงานควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มากข้ึน และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาตนเองในเรื่ององค์ความรู้การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

7.5 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการให้ความสำคัญกับผลการ
ปฏิบัติงาน ควรที่จะมีการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานย่อยในองค์กรและส่ง เสริมให้
บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร 

7.6 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทำงาน ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการทำงานระหว่างองค์กรกับ
หน่วยงานเอกชนให้มากขึ้น 

7.7 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ด้านการเสริมสร้างวินัยการใชจ้่าย
งบประมาณ ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื ้นที ่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณให้มากข้ึน 
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