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ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตจังหวดัสระบุรี 

Factors of Achievement Affecting the Administration of the Subdistrict 
Administrative Organizations in SaraburiProvince 
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บทคัดย่อ 
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประชากรที่ศึกษาคือฝ่ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 720คนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกจากฝ่ายบริหาร แห่งละ 3 คน และเลือกจากฝ่ายข้าราชการประจ า แห่งละ 3 คน 
รวมทั้งสิ้นแห่งละ 6 คน องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 80 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 480 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA)ผล
การศึกษาพบว่า 
   1.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ ด้าน
ทักษะขององค์การด้านรูปแบบการบริหารงานขององค์การด้านพนักงานขององค์การ ด้านกลยุทธ์ขององค์การด้าน
โครงสร้างขององค์การและด้านระบบภายในขององค์การตามล าดับ 
   2.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ อายุ และวุฒิการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

Abstract 
 The research purposes were to study and to compare the factors of achievement affecting 
the administration of thesubdistrict administrative organizationsin Saraburiprovince, classified by the 
personal factors.The target population was the 720 administrators of subdistrict administrative 
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organization in Saraburiprovince. The sample sizedetermined by the purposive sampling method 
consist of 3-administrators per subdistrict administrative organization and 3-government officials per 
subdistrict administrative organization, total 6 personnel per subdistrict administrative organization, 
because there were 80 subdistrict administrative organizations then the sample size was 480 
personnel.The research instrument was the estimate rating-scale questionnaire. The analytical statistic 
was the percentage, mean, standard deviation, t-test (independent samples)  and F-test(one way 
ANOVA). 
 The findings were: 
   1. The administrators ofsubdistrict administrative organizations in Saraburiprovince had the 
opinion that the overall of the factors of achievement affecting the administration of the subdistrict 
administrative organizations in Saraburiprovince was the high level. For each aspect consideration 
by mean descending werethe shared values of the organization aspect, the organization skills 
aspect, the organizational management style aspect, the organizational staffs aspect, the 
organization strategies aspect, the organization structure aspect, and the internal systems of 
organization aspect, respectively. 

2. The administrators of subdistrict administrative organizations in Saraburiprovince with 
difference of gender, age, and educational background had the opinion that the factors of 
achievement affecting the administration of the subdistrict administrative organizations in 
Saraburiprovince, the overall and each aspect were not difference. 
Keywords: factors of achievement, subdistrict administrative organization 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ได้ก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจด้านต่างๆ ไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเอง เป็นผลให้รัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงระบบราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีบทบาทภารกิจ
และขอบเขตการด าเนินงานที่สอดคล้องกับราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการสาธารณะซึ่งราชการส่วน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนในการด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น 
   เพื่อให้การบริหารราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองการพัฒนาประเทศและให้บริการประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและก ากับการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
การบริหารจัดการที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
นั้นกระทรวงมหาดไทยได้จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวชี้วัดรวม 6 ด้าน ดังนี้ 1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) การบริหารราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  4) การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ 6) การพัฒนา
ความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ในการที่จะด าเนินการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น องค์กรต้องมีทิศทาง วัตถุประสงค์ และมี
เป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน และในการก าหนดเป้าหมายทิศทางขององค์กรนั้น บุคลากรในองค์กรจะต้อง
ร่วมกันด าเนินการสร้างความยอมรับภายในให้เกิดขึ้นและร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การ
บริการสาธารณะเป็นการบริการของหน่วยงานที่ด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ และท าให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชน และเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน การอ านวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส าหรับปัจจัยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ให้บริการสาธารณะ ประกอบไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการจะอยู่ระดับใด ซึ่งสามารถวัดได้
หลายมิติ กล่าวคือ วัดจากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน วัดจากกระบวนการบริหาร (process) วัดจากผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ์(outcome) ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้าที่มารับบริการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีระบบ
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการมาก
ที่สุด อันจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบผลส าเร็จในการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ
แบบจ าลอง7’s ของ แมคคินซีย์ มีความเหมาะในการน ามาศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จเนื่องจากเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐน ามาใช้เป็นกรอบการพิจารณาและวิเคราะห์การบริหารงานขององค์กร โดยประสาน
องค์ประกอบทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านกลยุทธ์ขององค์การ ด้านระบบภายในขององค์การ ด้าน
รูปแบบการบริหารงานขององค์การ ด้านพนักงานขององค์การ ด้านทักษะขององค์การ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ 
   ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี ว่ามีปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านใดบ้างที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ตามแนวทางการบริหารกิจการที่ดี เนื่องจากปัจจุบันผู้ศึกษาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของ
องค์กร ในการสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
สระบุรี 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดสระบุรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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สมมติฐานของการศึกษา 
   1.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
แห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
   2.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
แห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
   3.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
   แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จ 
  ความส าเร็จเป็นแรงขับเพื่อให้งานที่ท านั้นประสบผลส าเร็จดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เป็นแรงขับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ เป็นแรงจูงใจที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่ามีผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย 
   การวัดความส าเร็จ 
   ธงชัย  ตันติวงษ์ (2543 :22) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้วัดความส าเร็จของการบริหารที่มีการพิจารณาทั้งใน
ผลผลิตที่ท าได้ และความสามารถส่วนบุคคลของผู้บริหารคือความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ซึง่หมายถึงการวัดผล
งานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย ถ้าหากสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิผลสูง หรืออีก
นัยหนึ่ง Effective หมายถึง ความมีประสิทธิผลหรือการท างานที่ได้ผลโดยสามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จตามา
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
    1.  ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจ 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2.  ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้แก่ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร และ
การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 
    3.  ด้านการเงินและการคลัง ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การบริหารการเงินและบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ และการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
    4.  ด้านการบริการประชาชน ได้แก่ การให้บริการประชาชนและการจัดส านักงาน อาคารสถานที่ ที่ด้
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ 
   ลักษณะของความส าเร็จ 
   ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2545 : 27) กล่าวว่าองค์การที่จะประสบในโลกธุรกิจจะมีลักษณะที่ส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 
    1.  ธุรกิจต้องสามารถท าก าไร 
    2.  ธุรกิจต้องเติบโตเร็วกว่าคู่แข่งขัน 
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    3.  ธุรกิจจะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าของตลาดหรืออุตสาหกรรม 
   องค์ประกอบของความส าเร็จ 
   ธงชัย  ตันติวงษ์ (2543 : 6) ได้กล่าวว่า ปัจจัยสาเหตุใหญ่ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การแล้วกอ็าจ
สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญๆ 3 ประการ คือ 
    1.  ประเภทของธุรกิจที่ก าลังท าอยู่ 
    2.  บุคคลที่องค์การได้จ้างไว้ท างาน 
    3.  สภาพแวดล้อมที่องค์การต้องเกี่ยวข้องด าเนินการอยู่ 
   พรทิพย์  ดีสมโชค (2542 : 4) ได้กล่าวว่า เมื่อองค์การธุรกิจต้องประสบปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ผู้บริหารมักจะเรียกหาวิธีการบริหารงานใหม่ๆ และท าการปรับปรุงโครงสร้างองค์การเสียใหม่ ดังจะเห็นได้จากเมื่อปี 
พ.ศ.2520 บริษัท แมคคินซีย์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของสหรัฐอเมริกามีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาว่า ท าอย่างไรจึงจะท า
ให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ โดยมุ่งศึกษา กลยุทธ์และการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม จนพบโครงร่าง
พื้นฐาน 7-S (McKinsey7-SFramework) ประกอบด้วย โครงสร้าง กลยุทธ์ พนักงาน สไตล์การบริหาร ระบบและ
วิธีการ คุณค่าร่วม และทักษะ ซึ่งได้มาเป็นพื้นฐานส าคัญของการค้นหาคุณลักษณะดีเด่น ที่สร้างความเป็นเลิศทางการ
บริหาร 8 ประการ ได้แก่ เน้นการปฏิบัติ ใกล้ชิดกับลูกค้า มีความอิสระในการท างานและความรู้สึกร่วม เพิ่มผลผลิต
โดยพนักงาน สัมผัสกับงานและมีความเชื่อมั่นในคุณค่า มุ่งท าแต่ธุรกิจที่เชี่ยวชาญและเกี่ยวเนื่อง รูปแบบเรียบง่ายและ
จ ากัดจ านวนพนักงาน เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน 
   อุไรวรรณ  แย้มนิยม (2544 : 166) กล่าวว่า ทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นถึงองค์การที่มีประสิทธิผลหรือประสบ
ความส าเร็จในทางการบริหารตามทฤษฎี McKinsey7-SFramework จะต้องมีลักษณะประกอบด้วย 
    1.  กลยุทธ์ที่บริษัทใช้สร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันอย่างยั่งยืน 
    2.  โครงสร้างขององค์การ การมอบหมายงาน และการแบ่งงานต้องเอื้อประโยชน์ให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
    3.  ระบบต่างๆ ในองค์การ เช่น ระบบการจัดการผลิต ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการจัดซื้อ 
ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบการบัญชี ระบบสารสนเทศ และระบบการวัดผลงาน 
ต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี 
    4.  สไตล์การบริหารงาน จรรยาบรรณและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต้องกว้างไกล 
    5.  พนักงานในองค์การมีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ อุทิศตนเพื่อบริษัท 
    6.  ทักษะขององค์การและคนในองค์การ เก่งคิด เก่งท า และเก่งคน 
    7.  ค่านิยมร่วมกันของคนในองค์การที่จะมุ่งมั่นให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จ 
    1.  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การด าเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ด าเนินไปด้วย
ความส าเร็จก็คือ ผู้ปฏิบัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ที่น าแนวคิดของผู้น าองค์กรไปสู่การปฏิบัติจริง  ดังนั้น หากว่าผู้ปฏิบัติ
ละเลยไม่ใส่ใจต่อการปฏิบัติผลลัพธ์ของงานก็อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จได้ สาเหตุดังกล่าวอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับ
การจูงใจที่ดี หรือไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ต้องการ ดังนั้นภาระหน้าที่ขององค์กรในการตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง องค์กรจ าเป็นต้องทราบถึงหลักการพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์ ในประเด็น
นี้มีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอแนวคิดไว้ดังนี้ 
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    ธงชัย  สันติวงษ์ (2543 : 23) ได้เสนอแนวคิดว่า พฤติกรรมของมนุษย์รวมถึงผลงานที่ดีที่เกิดจาก
บุคลากรนั้น เกิดจากความสามารถของบุคลากร และแรงจูงใจที่องค์กรมีต่อบุคลากร โดยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของคนประกอบไปด้วย 
     1.  ลักษณะนิสัยท่าทางของพนักงาน หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคลในแง่ของความคิดและการ
ปฏิบัติตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยท่าทางของแต่ละบุคคล ค่านิยม แรงจูงใจ ทัศนคติ ความ
เป็นไปของอารมณ์ ความสามารถ ความนึกคิดของตนเอง ตลอดจนความเฉลียวฉลาดต่างๆ รวมถึงแบบของพฤติกรรม
แต่ละคนที่ปรากฏให้เห็นได้ 
     2.  ความสามารถ และเชาวน์ปัญญา โดยความสามารถ หมายถึง ความช านาญที่มีอยู่ของแต่ละคน 
ส่วนเชาวน์ปัญญา หมายถึง แนวโน้มหรือศักยภาพที่เกี่ยวกับความช านาญที่สามารถพัฒนาให้มีเพิ่มขึ้นในแต่ละคน 
     3.  ทัศนคติและค่านิยม โดยทัศนคติ หมายถึง คุณลักษณะที่มีความมั่นคงต่อเนื่องในความคิด 
ความรู้สึก และแนวทางในการปฏิบัติของพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือต่อความคิดต่อบุคคลและต่อกลุ่มคน ส่วน
ค่านิยม หมายถึง ทัศนคติที่มีแนวโน้มที่พยามจะประเมินเกี่ยวกับสิ่งของ ความคิดตัวบุคคล จะประเมินไปทางใดทาง
หนึง่ว่าดีหรือไม่ดีเสมอ 
     4.  การจูงใจ หมายถึง ชุดของทัศนคติที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นที่ใช้ส าหรับปฏิบัติตอบต่อกรณีต่างๆ 
โดยมีเป้าหมายและทิศทางที่แน่นอน 
    ประเดิม  แพทย์รังษี (2547 : 16) กล่าวว่า เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ได้น าเสนอทฤษฎีความต้องการที่
เรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg two-factor) ทฤษฎีนี้อาจเรียกว่าทฤษฎีการจูงใจและธ ารงรักษา 
(motivationmaintenancetheory) โดยได้แบ่งปัจจัยการจูงใจออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
     1.  ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (motivationfactor) หมายถึง ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างาน ท าให้เกิดการท างานมีประสิทธิภาพขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ปัจจัย
ผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยกย่องชมเชย การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในขั้นสูงขึ้นไป โอกาสในการเจริญก้าวหน้า การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จัก เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวท าให้บุคคลมีความรู้สึกนึกคิดในด้านดี 
     2.  ปัจจัยสุขอนามัย (hygienefactor) หมายถึง ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พอใจ
ในการท างานไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานขององค์กร 
การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร อัตราค่าจ้าง ความมั่นคง สภาพการท างาน สถานภาพในการ
ท างาน 
     ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นและพยายามท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เมื่อต้องการจูงใจการท างานของบุคคล ผู้บริหาร จึงควรมอบหมายงานที่ท้าทายให้บุคคลมี
ความรับผิดชอบสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น จะท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ในทางตรงข้ามหากขาดปัจจัยสุขอนามัย อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่พนักงานได้ เช่น การนัดหยุดงานเพื่อ
เรียกร้องค่าจ้างแรงงาน  ผู้บริหารจึงมักจัดโครงการด้านผลประโยชน์พิเศษต่างๆ เพื่อให้คนท างานพึงพอใจ แต่ที่แท้จริง
แล้วกิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงสิ่งที่พยุง หรือธ ารงรักษาไว้ และป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจและรวมตัวกัน
เรียกร้องหรือต่อรองเท่านั้น 
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    แมคเคลแลนด์ (McClelland) (อ้างถึงใน ประเดิม  แพทย์รังสี, 2547 : 18) ได้น าเสนอทฤษฎีการจูงใจ 
(achievementtheory) โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 
     1.  ความต้องการความส าเร็จ (need for achievement) เป็นแรงขับที่จะท าให้งานที่ท านั้น
ประสบผลส าเร็จดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เป็นแรงขับเพื่อให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จ เป็นแรงจูงใจที่จะกระท าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่า มีผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
     2.  ความต้องการความรัก ความเป็นพวกพ้อง (needforaffiliation) เป็นความปรารถนาเพื่อความ
เป็นมิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่สนิทชิดชอบกัน เป็นความต้องการเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 
     3.  ความต้องการอ านาจบารมี (need for power) เป็นความต้องการที่จะท าให้คนอื่นมีความ
ประพฤติ หรือมีพฤติกรรมตามที่ต้องการ ไม่ให้มีพฤติธรรมเป็นอย่างอื่น หรือผิดไปจากที่ต้องการ หรือเป็นความ
ต้องการที่จะมีอ านาจในการบังคับบัญชา และมีอิทธิพลเหนือ หรือมีอิทธิพลต่อคนอื่นนั่นเอง 
    2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการมาสโลว์ มองความต้องการของมนุษย์เป็นลักษณะล าดับขั้นจากระดับ
ต่ าสุด ไปยังระดับสูงสุด และสรุปว่าเมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการ
อื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  โดยมีล าดับขั้นความต้องการ ดังนี้ 
     1.  ความต้องการด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร น้ า ที่อยู่
อาศัย และการพักผ่อน มาสโลว์ ได้ก าหนดต าแหน่งซึ่งความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนองไปยังระดับที่มีความ
จ าเป็นเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด และความต้องการอื่นจะกระตุ้นบุคคลต่อไป 
     2.  ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่จะเป็น
อิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สิน อาหาร หรือท่ีอยู่อาศัย 
     3.  ความต้องการการยอมรับหรือความผูกพัน หรือความต้องการทางสังคมเนื่องจากบุคคลอยู่ใน
สังคมจึงต้องการยอมรับจากบุคคลอื่น 
     4.  ความต้องการการยกย่อง  เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการยอมรับแล้ว  จะต้องการ
การยกย่องจากตัวเองและจากบุคคลอื่น ความต้องการนี้เป็นความพึงพอใจในอ านาจ ความภาคภูมิใจ สถานะ และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง การกระท าทางสังคม 
     5.  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต มาสโลว์ ค านึงว่าความต้องการในระดับสูงสุดเป็นความปารถ
นาที่จะสามารถประสบความส าเร็จ เพื่อที่จะมีศักยภาพและบรรลุความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด 
   จากแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ในทัศนะของผู้ศึกษาเห็นว่า ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การ คื อ 
ความสามารถขององค์การในการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การพิจารณาได้จากการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดสระบุรี จ านวน 720คนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเลือก
จากฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แห่งละ 3 คน และเลือกจาก
ฝ่ายข้าราชการประจ า ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหาร
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ส่วนต าบล แห่งละ 3 คน รวมทั้งสิ้นแห่งละ 6 คน องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 80 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
480 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) 
และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ 
รองลงมาด้านทักษะขององค์การด้านรูปแบบการบริหารงานขององค์การด้านพนักงานขององค์การและด้านกลยุทธ์ของ
องค์การด้านโครงสร้างขององค์การและด้านระบบภายในขององค์การตามล าดับ 
   2.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ อายุ และวุฒิการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
   1.  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่า 
ความส าเร็จในการบริหารงานเป็นไปตามทฤษฎีแห่งความส าเร็จขององค์การของ McKinsey7-SFramesork (Peter 
sand Waterman,1982)  ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นเพิ่มเติมว่า ระดับของความคิดเห็นดังกล่าว เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความส าเร็จในการบริหารงานว่า ปัจจัยต่างๆ มีความส าคัญในการบริหารงานเป็นอย่างมาก  ผู้บริหารควรตระหนัก
ถึงจัดเตรียมปัจจัยต่างๆ ให้มีพร้อมในการบริหารงานทั้งนี้ผู้ศึกษาอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
    1.1  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานด้านโครงสร้างขององค์การ พบว่า โดยรวมฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากผู้ศึกษามีความเห็นว่า การที่
ฝ่ายบริหารเห็นว่า ด้านโครงสร้างขององค์การตามของฝ่ายบริหาร มีผลต่อความในส าเร็จในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาก เนื่องจากฝ่ายบริหารผู้ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต าแหน่งที่จะต้องก าหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่น าไปปฏิบัติ 
ดังนั้นฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องศึกษาโครงสร้างขององค์การว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการบริหารงานหรือไม่ เมื่อมี
โครงสร้างที่เหมาะสมจะท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 
    1.2  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานด้านกลยุทธ์ขององค์การ พบว่า โดยรวมฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุษบา บุศยพลากร (2542 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาล
ชุมชน : ศึกษากรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ความชัดเจนของนโยบาย การก าหนดภารกิจและ
การมอบหมายงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน 
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    1.3  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานด้านระบบภายในขององค์การ พบว่า โดยรวมฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงจะเห็นว่าองค์การต่างๆ 
ล้วนมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อกิจกรรมด้านการพัฒนาปรับปรุงงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาคเอกชนจะน ากิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพของชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีในชื่อกิจกรรมคิวซี กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 
ส าหรับภาครัฐจะน ากิจกรรม 5 ส และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
    1.4  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานด้านรูปแบบการบริหารงานขององค์การ พบว่า 
โดยรวมฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่าสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มติมา  ตันประยูร (2544: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล:กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ปัจจัยลักษณะของผู้น าได้แก่ การ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์สุจริตและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    1.5  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานด้านพนักงานขององค์การ พบว่า โดยรวมฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ เทพ
ศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ (2536 : บทคัดย่อ) ซึ่งท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน านโยบาย
การให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ:กรณีส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าความพร้อมของทรัพยากรบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ 
    1.6  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานด้านทักษะขององค์การ พบว่า โดยรวมฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่าการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญของการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 
    1.7  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานด้านค่านิยมร่วมขององค์การ พบว่า โดยรวมฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ (2537 : บทคัดย่อ) ซึ่งท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอันดับแรกต่อความส าเร็จของโครงการฯ คือปัจจัย
ของการมีส่วนร่วมของการด าเนินกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิตา อินทรประสงค์  
(2539 : บทคัดย่อ) ซึ่งท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่า การมีส่วนร่วม การสร้างความผูกพันและการยอมรับเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของโรงพยาบาลชุมชน เช่นกัน 
   2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
สระบุรีโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของ
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีที่มีในเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรี 
   3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
สระบุรีด้านรูปแบบการบริหารงานขององค์การและด้านพนักงานขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
   4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสระบุรีที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกลยุทธ์ขององค์การด้านระบบภายในขององค์การ
ด้านรูปแบบการบริหารงานขององค์การและด้านพนักงานขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะการ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. ด้านโครงสร้างขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญในเรื่องการแบ่งสายงานใน

องค์กร 
2. ด้านกลยุทธ์ขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญในเรื่องการให้บริการประชาชน 
3. ด้านระบบภายในขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญในเรื่องการรับฟังความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร จากผู้เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆ 
4. ด้านรูปแบบการบริหารงานขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญในเรื่องความ

โปร่งใสและยุติธรรม 
5. ด้านพนักงานขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างความพึงพอใจ

ในงานที่ปฏิบัติแก่ผู้ปฏบิัติงาน 
6. ด้านทักษะขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ของทางราชการ 
7. ด้านค่านิยมร่วมขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างความรักและ

ความภักดีต่อองค์กร 
   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการวัดความส าเร็จในการบริหารงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสนองตอบนโยบายแห่งรัฐ 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นด้วย 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 
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