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 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทศันคติเก่ียวกบัธรรมาภิบาลของผูม้าติดต่อราชการกบั 
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และปัจจยัท่ีมีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจากการวิจยัไปใช้
ปรับปรุง และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารของส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมจากผูม้าติดต่อราชการจ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  
การแจกแจงความถ่ี การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบ  
ค่าไคสแควร์ และวดัทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าแกมม่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  

ผลการวิจัย พบว่าระดับธรรมภิบาลในการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการสภา-
ผู ้แทนราษฎรอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.75 ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับธรรมาภิบาล ได้แก่  
การให้บริการดว้ยความเสมอภาค การใชง้บประมาณตรงตามวตัถุประสงค์ การใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน
ไดอ้ยา่งคุม้ค่า และการให้บริการดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัปาน
กลาง และค่อนขา้งต ่า 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหารส านักงานควรจัดแสดงขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินงานของส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร รวมถึงระยะเวลาปกติของการด าเนินงานตามค า
ขอของผูม้าติดต่อ เพื่อใหผู้ม้าติดต่อไดท้ราบคร่าวๆ สามารถด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน มีการแสดง
บตัรคิว และล าดบัคิวอย่างชดัเจน ผูบ้ริหารส านกังานควรจดัแสดงการใช้งบประมาณของส านกังาน
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อย่างเปิดเผย เพื่อให้ทุกคนทราบว่า การใช้งบประมาณเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูบ้ริหารส านกังาน
แสดงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ส านกังานทุกช้ินไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงท าบญัชีรายละเอียดอุปกรณ์
ส านกังานแสดงไวอ้ยา่งเปิดเผย ผูบ้ริหารส านกังานควรเปิดโอกาสให้ทุกคนไดเ้ขา้พบ กรณีมีความไม่
เรียบร้อยในการท างานหรืออาจจะมีการทุจริตได ้รวมถึงแสดงผลงานอย่างเปิดเผย และยินดีตอบรับ
ความเห็นของผูอ่ื้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียด 
และสามารถน ามาขยายขอ้มูลหรือสนบัสนุนขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงส านักงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 This study examined Attitude on Good Governance of  the People Engaged  in  the  Service  
of  the  Secretariat  of  the House  of  Representatives  and  the factors affecting the level of good 
governance in the administration of the Secretariat of the House of Representatives, to get a 
guideline from the research to improve and  strengthen good governance in the administration of 
the Secretariat of the House of Representatives.This study was a quantitative studyusing a 
questionnaire to collect from the visitors to the Secretariat office of 400 questionnaires collected 
data. Statistics  used  to  analyze  quantitative  data,  including  frequency  hypothesis  testing, the  
Chi-square test and measure the relationship between variables Gamma with significant level of 05. 

The findings were : level of good governance in the administration of the Secretariat of the 
House of Representatives was  at  a  high  level  with  56.75  percent. The  factors  affecting to good  
governance level were providing equality service, budget using according to its objectives, the 
worthy of the use of office equipment and services cost-effectively, and providing service with 
transparency, accountability, the factors has the correlation level of medium and relatively low 
level. 

Recommendations from the study were: the Executive should exhibit the procedures and 
operations of the office, the normal duration of the operation at the request of visitors so that 
visitors know the process and their queue. The queue card and its order must be exhibited clearly. 
Executive should exhibit the Budget report openly to let everyone know that the budget is the 
objectively used. The Executive should show the lifespan of office equipment clearly including an 



 

 (4) 

Office Equipment details report shown publicly. The Executive should allow any officers to meet in 
person in case of working or corruption may have been found and should exhibit the performance 
report publicly and welcome the opinions from others. 

Recommendation  for  further  research; Executive  should  study  in  order  to  obtain  
qualitative data to compare with quantitative data and to improve office efficiency. 

 
 

 

 

 

 

 

 


