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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย 3) เพื่อเสนอตัวแบบการบริ หารจัดการ
ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ประชากรในการวิจยั คือ เทศบาลตาบลที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตาม
การแบ่งกลุ่มจังหวัดของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย จานวน 424 แห่ ง ตัวแทน
ของประชากรแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ 1) ฝ่ ายการเมือง และ 2) ฝ่ ายข้าราชการประจา ใช้การกาหนดขนาด
ตัวอย่างของ Yamane กลุ่มตัวอย่างจานวน 340 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามและ
แบบสัม ภาษณ์ โดยผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงของผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี ค่าเท่ากับ 1.00 และมี ค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .9849 (α Coefficient = 9849) การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับค่าเฉลี่ย สถิติสหสัมพันธ์ สถิติการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ และสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านตามล าดับ ค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อัน ดับ แรก คื อ สมรรถนะ/ความสามารถทางการ

(ข)

บริ หาร รองลงมา คือ ภาวะผูน้ า กลยุทธ์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรการบริ หาร บุคลากร/
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและเทคโนโลยี การมีส่วนร่ วม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงสร้ าง
องค์การ
ระดับประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในภาพรวม พบว่า มี ระดับ ความสาเร็ จมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ความสามารถในการสร้าง
ความพึงพอใจ รองลงมา คือ การพัฒนาองค์การ กระบวนการภายใน ผลลัพธ์การดาเนิ นการ และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร
ปั จจัยสาคัญที่สามารถอธิ บายประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทย ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วม วัฒนธรรมองค์การ สมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริ หาร และทรัพยากรการบริ หาร โดยผลของการปรับตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้ว ย สมรรถนะ/
ความสามารถทางการบริ หาร วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรการบริ หาร และการมีส่วนร่ วม
ข้อเสนอแนะปั จจัยด้านการบริ หารจัดการได้แก่ เทศบาลตาบลควร 1) ให้ความสาคัญต่อ
การดาเนิ นภารกิ จการจัดทาและส่ งมอบบริ การสาธารณะ โดยคานึ งถึงความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่ นเป็ นหลัก 2) เสริ ม สร้ างและสนับ สนุ นให้ เกิ ดวัฒ นธรรมแบบเน้น การปฏิ บตั ิ งานตาม
กฎระเบียบ การทางานในหน้าที่ และการปฏิ บตั ิงานตามความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับภารกิ จ
และบริ บ ทของเทศบาลต าบลแต่ ล ะแห่ ง 3) จัด เตรี ยมความพร้ อ มและมี ก ารวางแผนการใช้
งบประมาณในการพัฒนาทั้งในเรื่ องของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
และเสริ มสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อพัฒนาการปรับปรุ งเทศบาลตาบลให้ทนั สมัย 4) ยึด
หลัก บริ ห ารราชการแบบมี ส่ วนร่ วมมาเป็ นแนวทางหลัก ในการบริ ห ารงานให้ เกิ ดผลอย่างเป็ น
รู ป ธรรม ส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน โดยการให้ ข ้อ มู ล ต่ อ ประชาชนและ
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสามารถมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดี
ที่สุด
ข้อ เสนอแนะด้า นประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบลได้ แ ก่ เทศบาลต าบลควร 1) ให้
ความส าคัญในการจัดหาทรั พ ยากรจากภายนอก โดยการขอความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจาก
องค์การภาคเอกชน เพื่อสนับสนุ นการจัด โครงการ/กิ จกรรมสาธารณะและการดาเนิ นงานให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด 2) จัดสรรงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ในการบริ หารงานอย่างทัว่ ถึงและ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของประชาชน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้แก่ รัฐบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควร 1) ให้ความสาคัญใน
เรื่ องการให้บริ การสาธารณะและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความ

(ค)

ร่ วมมื อจากประชาชนในการด าเนิ น กิ จกรรมต่ าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี 2) ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับ งบประมาณขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่ อให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นสามารถดาเนิ นงานต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนอย่างจริ งจัง โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิดและตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
โครงการ/กิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งจะสอดคล้องตามหลักธรรมาภิ บาล 4) ให้ความสาคัญในการกระจาย
อานาจให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอย่างแท้จริ ง โดยสร้ างความชัดเจนของภารกิ จระหว่าง
รัฐบาลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งจะช่ วยลดปั ญหาความซ้ าซ้อนในการดาเนิ นงานและ
สิ้ นเปลืองงบประมาณ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ได้แก่ 1) ควรนาตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทยนี้ ไปศึกษาวิจยั กับพื้นที่ ภาคอื่น ๆ
ของประเทศหรื อองค์กรปกครองท้องถิ่ นที่มีฐานะสู งขึ้นกว่า เช่ น เทศบาลเมื อง เทศบาลนคร และ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เพื่อเป็ นการยืนยัน ตัวแบบการบริ หารจัดการนี้ 2) ควรมีการศึกษาตัว
แบบการบริ หารจัดการในมิติอื่น ๆ เช่ น การศึกษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบล เป็ นต้น ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้ ต ัว แบบการบริ ห ารจัด การที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลแตกต่างกัน 3) การประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การเป็ นเรื่ องที่มีความ
สลับซับซ้อน การนาแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ งมาใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินหรื อศึกษาประสิ ทธิ ผล
ขององค์การนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถช่วยให้ทราบถึงประสิ ทธิ ผลขององค์การได้
อย่างรอบด้านและครบถ้วน ควรมีการประยุกต์ใช้และบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลหลาย ๆ
แนวคิดมาใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินและศึกษาประสิ ทธิ ผลขององค์การ ซึ่ งจะทาให้ครอบคลุ ม
เนื้อหาของประสิ ทธิ ผลขององค์การให้ได้มากที่สุด
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This research aimed to investigate 1) factors affecting management administration
effectiveness of sub-district municipalities in Central Region of Thailand, 2) the level of
effectiveness on the management administration of sub-district municipalities in Central Region of
Thailand, and 3) to present a management administration model that would affect the effectiveness
of sub-district municipalities in Central Region of Thailand.
The population consisted of 424 sub-district municipalities, located in the Central Region,
based on the classification of the Office of Strategy Management, Ministry of Interior. The
representatives of the population were divided into 2 groups: political officials, and civil
government officials. The sample comprised 340 persons, calculated by Yamane’s. A set of selfadministered questionnaire and an interview form were used as research tools to collect data, They
were checked for validity by using Item Objective Congruence Index with the accuracy of 1.00,
and the reliability was tested by using Cronbach’s Alpha Coefficient with the .9849 reliability.
The descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, standard deviation,
mean, correlation, multiple regression, and path analysis.
The research results revealed that:

(จ)

The overall practice of management administration variable was high a all practices were
ranked from high to low mean scores were administrative ability/capability, leadership,
organization strategy, organizational culture, resources for administration, personnel/human
resources, process and technology, participation, and organizational culture.
The overall effectiveness of sub-district municipality management was at high level.
When considering individual variable ranking from high to low mean scores, it was found as
follows: ability to create satisfaction, organization development, internal process, results of
implementation, resource recruitment and allocation.
The important factors that could explain the effectiveness of management administration
consisted of participation, organizational culture, administrative ability/capability, and resources
for administration. The results of model adjustment of management administration that would
affect the effectiveness of sub-district municipalities in Central Region of Thailand were
administrative ability/capability, organizational culture, resources for administration, and
participation in administration.
Suggestions on management administration factors were as follows: the sub-district
municipalities should 1) give the importance to providing public services by considering local
people need, 2) establish and promote the organization culture, focusing on the regulation
complying with rules and function according to roles and responsibility in accordance with the
mission and contexts of each sub-district municipality, 3) prepare and plan budget effective and
suitable appropriately and effectively for personnel development, and equipment provision.
Furthermore, strengthen the competitive to improve and modernize sub-district municipalities, 4)
adopt participatory administration principles as guideline for concrete and effective working
result, support or promote people’s participation by giving information and a chance for people to
express their opinions as well as participate in problem-solving for the best solutions.
Suggestions on the effectiveness of administration for sub-district municipalities were as
follows: the sub-district municipalities should 1) set the importance to resource provision from the
outside by recruiting cooperation and support from private organizations to support projects/public
activities as well as the implementation to the utmost benefit, 2) allocate budgets, personnel, and
equipment to cover all administrative work and answer the people needs and problem solving.

(ฉ)

Suggestion for policy making were as follows: the government and those concern should
1) focus on public services that respond to the people’s needs, resulting on people’s cooperation to
participate in various organization’s activities, 2) revise the rules/regulations related to budgets of
sub-district municipalities so that they could collect more incomes, and thus reducing budget
support from the government. enabling them to perform effectively, 3) promote people’s
participation by allowing them to share their ideas and make decisions on various projects and
activities, conforming to the good governance principles, 4) decentralize a clear cut taskforce
designated to sub-district municipalities, leading to reducing the work overlapping the government
and sub-district and budgeting problems between the government and the local administrative
bodies.
Suggestions for further research were as follows: 1) test this management administration
model in other parts of Thailand or other larger local administrative organizations, such as Town
Municipalities, City Municipalities, and Provincial Administrative Organizations 2) further studies
on other dimensions of management administration models, for example ‘A comparison among
different factors affecting the effectiveness of administrative management of sub-district
municipalities’. There may be different models that would affect the effectiveness of sub-district
municipality administration management at different degree, 3) the evaluation of organization is a
complicated matter. Therefore, employing only one concept might not be sufficient to cover all
aspects of effectiveness. Hence, the application and integration of different concept should be used
for evaluation and measure the effectiveness of organizations. This will cover all aspect of
effective administrative management.

