บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นของประเทศไทย ได้แบ่งลักษณะการ
บริ หารออกเป็ น 3 ส่ วน คือ การบริ หารราชการส่ วนกลาง การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค และการ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เนื่องจากการบริ หารปกครองประเทศประกอบไปด้วยประชากรมากมาย
และพื้นที่อนั กว้างไกล โดยรัฐบาลเพียงสถาบันเดียวย่อมเป็ นไปได้ยากหรื อเกิ ดสภาพของความไม่
ประหยัดในเชิ ง ขนาด (Diseconomies of Scale) จึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จะต้องมี ก ารถ่ า ยเทอานาจใน
ทางการเมื องการปกครองให้องค์ก ารหรื อสถาบันการปกครองที่ อยู่นอกศูนย์ก ลางออกไป โดย
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กาหนดไว้ว่ารั ฐจะต้องกระจายอานาจให้ท ้องถิ่ น
พึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิ จการท้องถิ่ นได้เอง ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ซึ่ งการปกครองท้องถิ่ นช่ วยสนองตอบต่อปั ญหาและความต้องการของชุ มชน
เป็ นโรงเรี ยนประชาธิ ปไตยในระดับรากหญ้า สร้ างการมีส่วนร่ วม (Participation) สร้างความชอบ
ธรรม (Legitimacy) ดารงหลักเสรี ภาพ (Liberty) แต่ปัญหาของการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นนั้น
เกิ ดจากการบริ หารราชการแผ่นดิ นไทยที่ เน้นการรวมอานาจไว้ที่ราชการส่ วนกลางและราชการ
ภูมิภาคมากกว่าการกระจายอานาจ เนื่ องจากปั ญหาความมัน่ คงของชาติ ลักษณะการบริ หารราชการ
ดัง กล่ า วข้า งต้นได้ส ร้ า งปั ญ หาให้ ก ับ การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ดัง ที่ กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น (2554, น. 10-11) สรุ ปดังนี้
1. ขาดการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและหน่ วยงานราชการ
ส่ งผลให้เกิ ดความล่ าช้าในการถ่ ายโอนภารกิ จตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ความซ้ าซ้อนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
สาธารณะในพื้นที่ ส่ งผลต่อความรับผิดรับชอบและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของทุกภาคส่ วน
3. หน่ วยงานราชการที่ มี หน้า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณะเดิ ม พยายามสร้ า งงานใหม่ ทั้ง ที่
ภารกิจหน้าที่เดิมยังไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วน เป็ นผลให้การประเมินการถ่ายโอนภารกิจของ
ท้องถิ่นไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร
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4. การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานราชการ คือ การให้บริ การสาธารณะ
ของราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนท้องถิ่ นมี การทับ ซ้อนทั้งหน้า ที่ และงบประมาณ ปั ญหา
ดังกล่าวจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ อีกทั้งทาให้เกิดความสับสนของผูร้ ับบริ การ
5. การติดขัดด้านกฎหมายในการปฏิ บตั ิงาน เนื่ องจากการให้บริ การสาธารณะในงาน
หลายประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ส่ งผลให้การดาเนิ นการเกิ ดความ
ล่าช้า
6. อัตรากาลังของท้องถิ่น โดยเฉพาะจานวนบุคลากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ส่ งผลกระทบต่อ
การจัดทาบริ การสาธารณะ
7. ความเพียงพอของรายได้เพื่อรองรับการให้บริ การสาธารณะ
8. ปัญหาการบูรณาการแผนงานในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อาจเกิดจุดอ่อนที่สาคัญ
คือ การบู รณาการแผนงานงบประมาณมี แนวโน้ม เกิ ดการแทรกแซงการทางานของจังหวัดหรื อ
ราชการส่ วนกลาง
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิ การการปกครองส่ วนท้องถิ่น (2554, น. 35) ได้กล่าวสรุ ป
ปัญหาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังนี้
1. ด้านกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้อง
และเหมาะสมในการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นทาให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
2. ด้า นการถ่ า ยโอนภารกิ จ ขาดความชัด เจน มี ล ัก ษณะซ้ า ซ้ อ นกัน ระหว่า งราชการ
ส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค และราชการส่ วนท้องถิ่น และถ่ายโอนเฉพาะภารกิจแต่ไม่ได้จดั สรร
งบประมาณในการดาเนินการ
3. ด้านงบประมาณ การจัดสรรรายได้ยงั ขาดความชัดเจนและไม่เพียงพอต่อการบริ หาร
จัดการตามอานาจหน้าที่
4. ด้านบุคลากร เกิดปั ญหาการทางานซ้ าซ้อนกันระหว่างบุคลากรในภาครัฐและท้องถิ่น
จากปัญหาการบริ หารราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
นามาจัดเป็ นกลุ่มของปั ญหาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ดงั นี้
1. ด้านการบริ หารงาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบจะมีภาระหน้าที่ตามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้น ๆ กาหนดไว้เป็ นการ
เฉพาะ และนอกจากนี้ ยัง มี ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ อ านาจหน้า ที่ ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิอีกด้วย
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2. ด้านการบริ หารการเงิน การดาเนินภารกิจต่าง ๆ กฎหมายได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้น ๆ การดาเนิ นงานทุก ประเภทจาเป็ นต้องมี
รายได้เพื่ อเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการดาเนิ น งานจัด ท าบริ ก ารสาธารณะ โดยปกติ ร ายได้ข ององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นรายได้ที่มาจากภาษีใน 3 ช่องทางใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) ภาษีที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง (2) ภาษีที่เป็ นของรัฐ โดยรัฐบาลส่ วนกลางจะเป็ นผูจ้ ดั เก็บแล้วจัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (3) ภาษีที่เป็ นของท้องถิ่ นแต่รัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั เก็บแล้วมอบให้ทอ้ งถิ่ น
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการจัดเก็บภาษีที่เป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้นมีน้อยมาก
เพียงประมาณร้อยละ 6-9 ของรายได้รัฐบาล ซึ่ งไม่เพียงพอที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะนาไปใช้
จ่ายในการจัดทาบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ครบถ้วนตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด
3. ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แม้วา่ ปั ญหาทางด้านการบริ หารงานบุคคลที่เป็ นฝ่ าย
ประจาจะได้รับการแก้ไข ทาให้ปัญหาลดลงไปในระดับหนึ่ ง แต่ยงั มีปัญหาการบริ หารงานบุคคล
บางประการที่ยงั ไม่ได้แก้ไขให้เป็ นไปตามหลักระบบคุ ณธรรม มีการแทรกแซงจากฝ่ ายการเมืองที่
นาระบบอุปถัมภ์มาใช้ ทาให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกว่า “ค่าของคนอยู่ที่เป็ นคนของใคร” มากกว่าที่
เป็ น “ค่ า ของคนอยู่ที่ ผ ลของงาน” ท าให้ข วัญและก าลัง ใจของบุ ค ลากรในองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ นตกต่า และจะต้องปฏิบตั ิงานตามความต้องการของฝ่ ายการเมือง โดยเฉพาะฝ่ ายบริ หารของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งบางกรณี ผิดกฎหมายหรื อขัดระเบียบข้อบังคับ และอาจได้รับการ
ลงโทษทางวินยั ได้ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นปั ญหาที่บุคลากรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่างรับรู ้แต่
ยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้
4. ด้านการมี ส่วนร่ วมของประชาชน หัวใจหลักของการปกครองส่ วนท้องถิ่ นคือการ
ปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน แต่ในทางปฏิบตั ิพบว่าประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่ นค่อนข้างน้อย มีเพียงการไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งสภาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น และผูบ้ ริ หารองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นเท่านั้น หลังจากเสร็ จสิ้ นการเลื อกตั้งแล้ว
ประชาชนจะไม่มีส่วนร่ วมอย่างอื่น ทาให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นขาดพลัง ขาดความร่ วมมื อ
ขาดความสนใจ อันเป็ นผลให้การปกครองท้องถิ่ นซึ่ งเป็ นการปกครองของคนในท้องถิ่ นเองไม่
ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นปั ญหาทั้ง 4 ด้านนี้ จาเป็ นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่ งด่วน
จึงจะทาให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะที่ ดีจากท้องถิ่ นของตนอย่างเท่าเที ยมหรื อดี กว่าการ
ให้บริ การของราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาค
ปั ญหาการทางานในองค์การเมื่อเกิ ดขึ้นกับองค์การหรื อหน่วยงานใด จะทาให้องค์การ
นั้นไม่ ส ามารถท างานให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ท ธิ ผล อาจมี
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สาเหตุมาจากความขัดแย้งทั้งในระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม เช่น การคิดไม่เหมือนกัน การทาไม่
เหมื อนกัน และผลประโยชน์ ไ ม่เหมื อนกัน ซึ่ ง สาเหตุ ส่ วนใหญ่เกิ ดจากคน คนเป็ นทรั พ ยากรที่
ส าคัญ ที่ สุ ด ของประเทศ เป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้ป ระเทศชาติ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งในทุ ก ด้า น และใน
บรรดาทรัพยากรการบริ หาร คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ
(Management) ในการบริ ห าร “คน” นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด เพราะคนมี ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด มี ค วาม
ต้องการ การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) จึงเกี่ ยวข้องกับหลักการบริ หารจัดการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในหลาย ๆ องคาพายพ ดังนั้นจาเป็ นที่จะต้องบริ หารคน บริ หารงานโดยเฉพาะการบริ หาร
วิธี ก ารท างานซึ่ ง ก็ คื อศาสตร์ และศิ ล ป์ ในการบริ หาร ทั้ง จากหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจน
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทขององค์การ (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2542, น. 108109)
ปั จจุบนั องค์การที่จะประสบความสาเร็ จได้ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จะต้องมีหลักการ
บริ หารและการจัดการองค์ก ารอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผ ล ทั้ง องค์ก ารภาครั ฐหรื อ
ภาคเอกชน ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารองค์การจะต้องมีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และแนวทางในการ
บริ หาร เพื่อนาพาองค์การไปสู่ ความสาเร็ จในทุก ๆ ด้าน ในการบริ หารงานนอกจากที่จะต้องมีความรู้
เรื่ องการบริ หารและการจัดการแล้ว ควรมีความรู้ความเข้าใจองค์การ คน และการเปลี่ยนแปลงด้วย
ทั้งนี้ สิ่งสาคัญในการบริ หารจัดการคือประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล องค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพย่อม
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล องค์การที่มีประสิ ทธิ ผลย่อมก่อให้เกิดความสาเร็ จ ส่ งผลดีและเป็ นประโยชน์
ต่อผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์การ ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) สามารถพิจารณาได้ 2 ระดับ ดังนี้
1. ประสิ ทธิ ผลระดับบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบตั ิงานแล้วประสบผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นมีลกั ษณะเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสม
ดีงาม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ 2. ประสิ ทธิ ผลระดับองค์การ คือ เน้น
ผลงานขององค์การ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว คือ (1) การผลิ ต (Production) การผลิ ตได้ผลผลิ ต
ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ ง คุ ณภาพ ตรงกับความต้องการขององค์การ (2) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
อัตราส่ วนระหว่างปั จจัยทรัพยากรนาเข้า (Input) ใช้กบั ผลผลิต (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะ
ที่ใช้ทรั พยากรได้คุม้ ค่า (3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผลการดาเนิ นงานขององค์การนามาซึ่ ง
ความส าเร็ จ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ และความคาดหวัง ของสมาชิ ก ในองค์ก าร (4) การ
ปรั บเปลี่ ย น (Adaptiveness) องค์ก ารมีก ลไกในการปรั บเปลี่ ยนการดาเนิ น งานให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ (5) การพัฒนา (Development)
องค์ ก ารสามารถเพิ่ ม พู น ศัก ยภาพ (Potential) และวิ สั ย สามารถ (Capacity) ขององค์ ก ารให้
เจริ ญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2543, น. 15)
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สภาพปั ญหาทั้งจากแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ ดัง กล่ า วมานั้น เมื่อนามาสะท้อน
ลักษณะการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ ยังมี
องคาพายพของการบริ หารจัดการหลาย ๆ ประการที่ควรจะต้องมีการศึกษาและดาเนินการแก้ไข เพื่อ
เสริ มสร้างประสิ ทธิผลการบริ หารงาน
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
เทศบาลเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบหนึ่ ง เป็ นการกระจายอานาจให้แก่
ท้องถิ่นดาเนิ นการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่ มจากการจัดตั้งสุ ขาภิ บาลกรุ งเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) มีพระราช
กาหนดสุ ขาภิบาลกรุ งเทพฯ ร.ศ. 116 ในส่ วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจดั การสุ ขาภิบาลท่า
ฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ขึ้น มี วิวฒั นาการเรื่ อยมาจนถึ ง พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และมีการกระจายอานาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิง่ ขึ้น โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใน
พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุ ขาภิบาลขึ้นเป็ น
เทศบาลหลายแห่ ง และใน พ.ศ. 2542 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยยก
ฐานะสุ ขาภิบาลทั้งหมดในประเทศขึ้นเป็ นเทศบาล ส่ งผลให้สุขาภิบาล จานวน 980 แห่ ง (โกวิทย์
พวงงาม, 2543) ต้องเปลี่ยนฐานะเป็ นเทศบาลตาบล ซึ่ งสุ ขาภิบาลส่ วนใหญ่ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะ
ยกฐานะขึ้นเป็ นเทศบาล มี อยู่เพียง 49 แห่ งเท่านั้นที่ เข้าหลักเกณฑ์จะยกฐานะขึ้ นเป็ นเทศบาลได้
(คเณศ กลิ่นสุ คนธ์, 2542) และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ปั จจุบนั มีเทศบาล จานวน 2,436 แห่ ง แบ่งเป็ นเทศบาลนคร 30 แห่ ง เทศบาลเมือง 174
แห่ง และเทศบาลตาบล 2,232 แห่ง (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2557) ในบรรดาเทศบาลทั้ง 3
ประเภทนี้ เทศบาลตาบลมีปัญหาด้านประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการในการบริ การสาธารณะมาก
ที่ สุ ด เนื่ อ งจากปั ญ หาและอุ ป สรรคด้า นองค์ป ระกอบของการบริ ห ารจัดการหลาย ๆ ด้า นตาม
หลักการบริ หารองค์การ ตลอดจนการจัดตั้งด้วยการยกฐานะขึ้นมาจากสุ ขาภิบาลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลที่ มีองค์ประกอบการบริ หารจัดการไม่สมบูรณ์ สอดคล้องกับรายงานการวิจยั เรื่ องการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ปิ ยะนุ ช เงินคล้าย, 2547, น.
31) จากผลการวิจยั ในส่ วนขององค์การบริ หารส่ วนตาบล พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลส่ วนใหญ่
จานวน 3,425 แห่ ง (ร้ อยละ 50.82) มี ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานอยู่ในระดับต่ า รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง จานวน 3,314 แห่ ง (ร้ อยละ 49.18) และไม่มีองค์การบริ หารส่ วนตาบลแห่ งใดมี
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานอยู่ในระดับสู ง และในส่ วนของเทศบาล พบว่า เทศบาลส่ วนใหญ่
จานวน 661 แห่ง (ร้อยละ 58.24) มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานอยูใ่ นระดับต่า รองลงมาอยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง จานวน 474 แห่ ง (ร้อยละ 41.76) และไม่มีเทศบาลแห่ งใดมีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
อยูใ่ นระดับสู ง และจากผลการตัดสิ นรางวัลพระปกเกล้าทองคา สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่มีความเป็ นเลิ ศด้านความโปร่ งใส และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ประจาปี 2553 ของ
สถาบันพระปกเกล้า (สถาบันพระปกเกล้า , 2555) พบว่า มีเทศบาลตาบลเพียง 4 แห่ งที่ได้รับรางวัล
และไม่ปรากฏว่าเป็ นเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางแต่อย่างใด
ด้วยเหตุ ผลดัง กล่ าวข้า งต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ เป็ น
เทศบาลตาบล เนื่ องจากเป็ นองค์ก ารประชาธิ ป ไตยขั้นพื้ นฐาน การพัฒนาที่ เกิ ดขึ้ นจะส่ ง ผลให้
สามารถยกฐานะขึ้ นเป็ นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร หรื อเป็ นการปกครองรู ปแบบพิเศษต่อไปได้
ประกอบกับภาคกลางมี ความได้เปรี ยบด้านทาเลที่ต้ งั ที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เชื่ อมต่อกับ
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นฐานเศรษฐกิจหลัก ศูนย์กลางธุ รกิจ การค้า การบริ การ และ
การขนส่ งของประเทศ และเป็ นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่
ของภาคต่าง ๆ รวมถึงมีลกั ษณะของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางกายภาพ เทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางจึงมีความน่าสนใจทั้งในทางวิชาการบริ หารจัดการและการบริ หารราชการแผ่นดิน ในการที่จะ
ศึก ษาถึ งปั จจัย และระดับ ประสิ ท ธิ ผลของการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ผลของการศึกษาที่ได้จะนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการกาหนดตัวแบบการบริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในอนาคตต่อไป
1.3 ปัญหำกำรวิจัย
1. มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทย
2. ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทยอยู่ใน
ระดับใด
3. ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทยเป็ นอย่างไร
1.4 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย
2. เพื่ อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย
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3. เพื่อเสนอตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย
1.5 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. สามารถนาผลการศึกษาปัจจัยด้านการบริ หารจัดการไปปรับใช้ในเทศบาลตาบลต่าง ๆ
เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ
2. สามารถนาผลการศึก ษาด้านประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการไปใช้ ในการปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ผลดี ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลต่อไปใน
อนาคต
3. ทาให้ทราบตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย และนาเป็ นไปใช้ในการดาเนิ นงานและแนวทางในการกาหนดนโยบาย
และเป็ นแนวทางของรัฐ เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศ
ไทยให้เหมาะสมกับปั จจุบนั
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
การวิจยั เรื่ อง ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย มีการกาหนดเป็ นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม
(Dependent Variables) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ กลยุทธ์องค์การ
โครงสร้างองค์การ กระบวนการและเทคโนโลยี บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริ หาร ภาวะผูน้ า วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรการบริ หาร และการมีส่วนร่ วม
ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การจัดหาและ
การจัดสรรทรัพยากร กระบวนการภายใน ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ และการพัฒนาองค์การ
2. ด้านประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ เทศบาลตาบลที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตาม
การแบ่งกลุ่มจังหวัดของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 21 จังหวัด มี
เทศบาลตาบลจานวน 424 แห่ ง โดยได้ทาการวิจยั ผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ 1. ฝ่ าย
การเมื อ ง ได้ แ ก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2. ฝ่ ายข้า ราชการประจ า ได้ แ ก่

8

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ผูอ้ านวยการสานักการช่าง ผูอ้ านวยการ
กองการคลัง ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ผูอ้ านวยการกองวิชาการ
และแผนงาน และผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวแทนของเทศบาลตาบล มี
กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 340 คน และผูใ้ ห้ข้อ มู ล ส าคัญ ได้แ ก่ นายกเทศมนตรี ข องเทศบาลต าบล
ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ตามการแบ่ ง กลุ่ ม จัง หวัด ของส านั ก บริ หารยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย จานวน 5 คน
3. ด้านระยะเวลา
การวิจยั เรื่ อง ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ได้ท าการวิจ ัย โดยการศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ในระหว่า งวัน ที่ 1
มกราคม 2556 ถึง 30 ธันวาคม 2556

