บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย
1.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิ บตั ิ
มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นตามล าดับค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย อันดับแรก คื อ สมรรถนะ/
ความสามารถทางการบริ หาร รองลงมา คือ ภาวะผูน้ า กลยุทธ์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากร
การบริ หาร บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่ วม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงสร้างองค์การ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ด้านกลยุทธ์องค์การ
ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ ด้านกลยุทธ์องค์การในภาพรวม พบว่า มีระดับการ
ปฏิ บตั ิมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ มีการจัด
ความสามารถภายในองค์ก ารให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้องการของสภาพแวดล้อ มจากภายนอก
รองลงมา คือ ให้ความสาคัญในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ า งความเข้ม แข็ ง ทางด้า นตาแหน่ ง ทางการแข่ ง ขัน ขององค์ก าร
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า การกาหนดและจัดท าแผนเชิ ง กลยุทธ์ ข องเทศบาลตาบล เป็ นการจัด
ความสามารถภายในองค์การให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อมจากภายนอก เพื่อให้
เกิดความเชื่อมัน่ ว่าแผนมีการบริ หารที่เหมาะสม
2. ด้านโครงสร้างองค์การ
ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์การในภาพรวม พบว่า มีระดับการ
ปฏิบตั ิปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ มีการ
สั่ ง การจากระดั บ บนลงสู่ ร ะดั บ ล่ า ง รองลงมา คื อ การสั่ ง การหรื อการใช้ อ านาจต้ อ งผ่ า น
คณะกรรมการผูบ้ ริ หาร และค่ าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด คื อ ผูบ้ ริ หารหลายคนมี อานาจในการสั่ งการและ
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ควบคุม ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลมีลกั ษณะรวมศูนย์อานาจและมีความเป็ นทางการ
มีการทางานและควบคุมตามสายการบังคับบัญชา เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถตัดสิ นใจและ
ทางานได้อย่างอิสระแต่ยงั ยึดกฎ ระเบียบเป็ นสาคัญ
3. ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี ในภาพรวม พบว่า มี
ระดับการปฏิ บตั ิมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คื อ
กระบวนการทางานมีความสัมพันธ์กบั เทคโนโลยี รองลงมา คือ การบริ หารงานเป็ นไปตามขั้นตอน
ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ และค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คื อ มี การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในดาเนิ นงาน
เชื่อมโยงระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานที่กบั ประชาชน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การดาเนิ นงานของเทศบาล
ตาบลมี ก ารนาเอาเทคโนโลยีไ ปใช้โดยการแปลงงบประมาณ คน และทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ให้เป็ น
ผลผลิ ตหรื อบริ ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อช่ วยในการพัฒนาองค์ก าร สร้ า งความได้เปรี ย บในการแข่ ง ขันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และคาดการณ์ได้ยาก
4. ด้านบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์
ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ ด้านบุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์ในภาพรวม พบว่า มี
ระดับการปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ มี
การกาหนดคุ ณวุฒิทางการศึ กษา ประสบการณ์ ทักษะความชานาญที่ สอดคล้องกับตาแหน่ งงาน
รองลงมา คือ มีการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึ กอบรม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มี
การสารวจความต้องการและความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ผลการวิจยั
แสดงให้เห็ นว่า เทศบาลตาบลมีการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นกระบวนการลูกโซ่ ตั้งแต่การวาง
นโยบายจนถึ งการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ต่อเนื่ องที่เทศบาลตาบลมีการดาเนิ นการปรับปรุ งและพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์
5. ด้านสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร
ผลการวิเคราะห์ก ารบริ หารจัดการ ด้านสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หารใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
อันดับแรก คือ มีการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า รองลงมา คือ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาค
และเป็ นธรรม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบตั ิร่วมกัน ผลการวิจยั แสดงให้เห็น
ว่า ความ สามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมี ความสาคัญต่อเทศบาลตาบล
เนื่ องจากเป็ นความสามารถหลักที่สอดคล้องกับการดาเนิ นภารกิ จในการจัดทาและส่ งมอบบริ การ
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สาธารณะ โดยคานึ งถึงความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก และจะส่ งผลโดยตรงต่อเทศบาลตาบล
ให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ด้านภาวะผูน้ า
ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ ด้านภาวะผูน้ าในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิ บตั ิ
มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ผูบ้ ริ หารให้การ
สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานในการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารมีความ
มุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ และค่ าเฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด คื อ ผูบ้ ริ หารสนับสนุ น ส่ ง เสริ ม และเป็ นพี่เลี้ ย งให้
คาปรึ กษาแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ในการขับเคลื่อนภารกิจของ
เทศบาลตาบลให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ผูบ้ ริ หารจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผูน้ าเพื่อประสาน
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในเทศบาลตาบล สร้ า งความเชื่ อ มัน่ และให้ก ารสนับ สนุ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ผล
7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ
ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ ด้านวัฒนธรรมองค์การในภาพรวม พบว่า มีระดับ
การปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ องค์การ
ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ รองลงมา คือ องค์การให้ความสาคัญในการทางาน
เป็ นทีม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความเป็ นอิสระทางความคิด
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลมีวฒั นธรรมองค์กรหลายรู ปแบบ โดยมีจุดเน้นด้านกลยุทธ์
ของเทศบาลตาบล และความจาเป็ นของเงื่อนไขแวดล้อมภายนอกเป็ นสาคัญ ผูบ้ ริ หารจะหาวิธีการ
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขวัฒนธรรมให้ส อดคล้องกับ การแข่ ง ขัน และท าให้เทศบาลตาบลประสบ
ความสาเร็ จ
8. ด้านทรัพยากรการบริ หาร
ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ ด้านทรัพยากรการบริ หารในภาพรวม พบว่า มีระดับ
การปฏิ บ ัติ ม าก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย อัน ดับ แรก คื อ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความสามารถปรับตัวในสภาวะที่มีการเปลี่ ยนแปลง รองลงมา คือ การให้บริ การแก่
ประชาชนทุกคนอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
ตาบลมี ก ารเสริ ม สร้ า งความสามารถทางการแข่ ง ขัน เพื่ อ พัฒนาการปรั บ ปรุ ง เทศบาลต าบลให้
ทันสมัย และมีระบบที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับสภาพงานในทุ ก ๆ ลักษณะ
และเพิ่มการทางานให้มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยส่ งเสริ มให้มีการคิดค้นหาเทคนิ ค
วิธีการในการปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นตลอดเวลา
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9. ด้านการมีส่วนร่ วม
ผลการวิเคราะห์ การบริ หารจัดการ ด้านการมี ส่วนร่ วมในภาพรวม พบว่า มี ระดับการ
ปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้อมจากแผนงานขององค์การ เช่ น คุ ณภาพชี วิตดี ข้ ึ น รายได้
เพิม่ ขึ้น สาธารณู ปโภค การส่ งเสริ มอาชีพ และการศึกษา เป็ นต้น รองลงมา คือ ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของชุ มชน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชน
ได้รับค่าตอบแทนในรู ปตัวเงินหรื อสิ่ งของในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนงานขององค์การ
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า แนวทางการมีส่วนร่ วมของเทศบาลตาบลนั้นจะมุ่งให้ประชาชนเป็ นผู ้
คิดค้นปัญหา เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่ อง โดยไม่กาหนดให้ประชาชนปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ทุกอย่างต้องเป็ นเรื่ องของประชาชนที่จะคิด
1.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับปั จจัยด้านการบริ หารจัดการเทศบาล
ตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ได้ขอ้ สรุ ปในภาพรวมดังนี้
ด้านกลยุทธ์องค์การ เทศบาลตาบลมีการจัดความพร้อมภายในองค์การให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสภาพแวดล้อมจากภายนอก ให้ความสาคัญในการจัดสรรทรัพยากรการบริ หาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการกาหนดกิจกรรมแต่ละหน้าที่ในองค์การ และเน้นให้ความสาคัญด้านการ
ร่ วมมือทั้งภายในและภายนอกเทศบาลตาบล ด้านโครงสร้างองค์การ เทศบาลตาบลมีการสั่งการจาก
ระดับบนลงสู่ ระดับล่ าง การสั่ง การหรื อการใช้อานาจต้องผ่า นคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร และบาง
โครงการ/กิจกรรมจะเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารและผูม้ ีความรู ้ ความสามารถร่ วมมือกันในการบริ หาร
เทศบาลตาบล ด้านกระบวนการและเทคโนโลยี กระบวนการทางานมีความสัมพันธ์กบั เทคโนโลยี
การบริ หารงานเป็ นไปตามขั้นตอนไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ มีการอบรมแสวงหาความรู ้ เกี่ ยวกับ
เรื่ องเทคโนโลยีอยู่เสมอ ด้า นบุ คลากร/ทรั พยากรมนุ ษย์ มี การพิ จารณาทั้ง ด้า นคุ ณวุฒิก ารศึ ก ษา
ทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน มีนโยบายและวัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน มี การสารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึ กอบรม และการจัดกิ จกรรมเพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันระหว่างผูร้ ่ วมงานเป็ นระยะ ๆ ด้านสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร
เทศบาลตาบลมีการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า และจัดสรรทรัพยากรการบริ หารอย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรม ด้านภาวะผูน้ า ควรมี ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ใช้หลักเหตุผลในการ
บริ หารงาน และให้ก ารสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิ บตั ิงานในการพัฒนาตนเอง ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ เทศบาลตาบลให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิงานตามกฎระเบียบ การทางานเป็ น
ที ม การบริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ วแก่ ป ระชาชน และการปฏิ บตั ิ งานตามความรั บผิดชอบ โดยเปิ ด
โอกาสให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความต้องการ ด้านทรัพ ยากรการบริ หาร
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เทศบาลตาบลมี การส่ งเสริ มให้บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ มีทกั ษะในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานและประชาชนเป็ นอย่างดี จัดทางบประมาณโดยมีการวางแผน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การปฏิ บตั ิหน้าที่ ต่าง ๆ มี การศึ กษาแนวทางในการดาเนิ นงานเสมอ มี
ขั้นตอนการให้บริ การทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน และมีการกาหนดกรอบของเวลาในการปฏิบตั ิงานใน
ทุกขั้นตอน ด้านการมีส่วนร่ วม ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นในการแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ของชุ มชน มีส่วนร่ วมในการวางแผนการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่น โดยได้เข้าร่ วม
ทาประชาพิจารณ์และเข้าประชุ มทุกครั้งที่เทศบาลตาบลจัดขึ้น เพื่อรับฟั งความคิดเห็นในโครงการ
พัฒ นาที่ ส าคัญ และแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ร้ อ งทุ ก ข์เ กี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ ป ระสบได้โ ดยตรง ซึ่ ง
ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้อมจากแผนงานของเทศบาลตาบล
2. เพื่ อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย
2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบลในภาพรวม พบว่า มีระดับความสาเร็ จ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ความสามารถใน
การสร้างความพึงพอใจ รองลงมา คือ การพัฒนาองค์การ กระบวนการภายใน ผลลัพธ์การดาเนินการ
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ด้านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร
ในภาพรวม พบว่า มีระดับความสาเร็ จปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านการจัดสรรทรัพยากร และรองลงมา คือ ด้านการจัดหาทรัพยากร
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลต้องนาเข้าทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอกมาแปรสภาพให้
เป็ นบริ ก ารสาธารณะกลับ คื น สู่ ป ระชาชน โดยใช้ศ ัก ยภาพการเป็ นนิ ติบุ ค คลขององค์ก าร และ
ศัก ยภาพของผูบ้ ริ หารในการแสวงหาหรื อระดมทรั พ ยากรการบริ หารจากภายในและภายนอก
เพื่อให้เทศบาลตาบลสามารถดาเนินนิติกรรมนอกเหนือจากการมีรายได้และเงินอุดหนุน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 การจัดหาทรัพยากร
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการจัดหาทรัพยากร มีระดับ
ความสาเร็ จปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
การจัดเก็บรายได้เพื่อการจัดหาทรัพยากรในการบริ หารงาน รองลงมา คือ การขอเงิ นอุดหนุ นด้าน
การบริ ห ารงานเพิ่ ม เติ ม และค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ การลงทุ น ในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อการจัด หา
ทรัพยากร
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1.2 การจัดสรรทรัพยากร
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการจัดสรรทรัพยากร มีระดับ
ความสาเร็ จปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
การจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการของประชาชน รองลงมา คือ การจัดสรร
ทรัพยากรมีความเท่าเทียมและเสมอภาค และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดสรรทรัพยากรครอบคลุม
พื้นที่ที่ทาการบริ หารงาน
2. ด้านกระบวนการภายใน
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านกระบวนการภายในในภาพรวม
พบว่า มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการเงินการคลัง ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสารสนเทศ และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนา ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ตาบลขึ้นอยูก่ บั การบริ หารจัดการที่ประกอบไปด้วยการวางแผน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพบนความสามารถของเทศบาลตาบลในทิ ศ ทางที่ เอื้ อ ต่ อความ
ต้องการของประชาชน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
2.1 การจัดทาแผนพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการจัดทาแผนพัฒนา มีระดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ จัด
ประชุ ม ประชาชนในแต่ ล ะชุ ม ชนเพื่ อ น าข้อ มู ล มาวางแผน รองลงมา คื อ จัด ตั้ง และประชุ ม
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผน และค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ มีการแปลงแผนการดาเนิ นงาน
ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 การเงินการคลัง
ผลการวิเ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบล ด้า นการเงิ น การคลัง มี ร ะดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ การ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการบริ หารงาน รองลงมา คือ การจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับการรับเงิน
เบิ ก จ่าย ฝากเงิ น เก็บ รั กษาเงิ นในการบริ หารงาน และค่ าเฉลี่ ย น้อยที่ สุด คื อ การจัดทาบัญชี และ
รายงานการเงินด้านการบริ หารงาน
2.3 บุคลากร
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านบุคลากร มีระดับความสาเร็ จ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียน
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ประวัติเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน รองลงมา คือ การจัดทาแผนอัตรากาลังคน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
การกาหนดกฎเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ตาแหน่งอย่างชัดเจน
2.4 วัสดุอุปกรณ์
ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ทธิ ผ ลของเทศบาลต าบล ด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ มี ร ะดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ มีระบบ
การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจน รองลงมา คือ แยกความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างผูจ้ ดั ซื้ อ
ผูต้ รวจสอบ และผูล้ งบัญชี วัสดุ อุปกรณ์ และค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด คื อ แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดาเนินการจัดซื้ อ จัดจ้าง
2.5 สารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบล ด้านสารสนเทศ มีระดับความสาเร็ จ
มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย อันดับ แรก คื อ ข้อมู ล ระบบ
สารสนเทศมีความถูกต้อง รองลงมา คือ การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้วางแผนการบริ หารงานของ
องค์การ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเป็ นไปอย่างมีระบบสะดวกต่อการ
นามาใช้
3. ด้านความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านความสามารถในการสร้างความพึง
พอใจในภาพรวม พบว่า มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย อันดับแรก คือ การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง รองลงมา คือ การให้บริ การอย่างก้าวหน้า การ
ให้บริ การอย่างเพียงพอ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสามารถของผูร้ ับบริ การ ผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลมีพนั ธกิจในการตอบสนองต่อเป้ าหมายของหลายฝ่ าย อาทิ
ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น รั ฐ บาล และสั ง คม บทบาทหน้า ที่ ข องเทศบาลต าบลจึ ง เกี่ ย วข้องกับ การบริ ก าร
สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็ นสาคัญ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
3.1 การให้บริ การอย่างเสมอภาค
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค มี
ระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
ประชาชนได้รับบริ การโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน รองลงมา คือ ประชาชนได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เทียมกัน
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3.2 การให้บริ การที่ตรงกับความต้องการ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการให้บริ การที่ตรงกับความ
ต้องการ มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก คือ ประชาชนได้รับบริ การที่รวดเร็ วตรงกับความต้องการ รองลงมา คือ ประชาชนได้รับบริ การ
ตรงกับความต้องการ
3.3 การให้บริ การอย่างเพียงพอ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ มี
ระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
ประชาชนมีสถานที่รองรับการให้บริ การอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ประชาชนได้รับการบริ การจาก
บุคลากรที่ให้บริ การอย่างทัว่ ถึง
3.4 การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง มี
ระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
ประชาชนได้รับการบริ การอย่างสม่าเสมอ รองลงมา คือ ประชาชนได้รับประโยชน์ในการให้บริ การ
จนสาเร็ จลุล่วงในงานนั้น ๆ
3.5 การให้บริ การอย่างก้าวหน้า
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า มี
ระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
ประชาชนได้รับประสิ ทธิ ผลจากการพัฒนาความสามารถในการให้บริ การ รองลงมา คื อ ประชาชน
ได้รับการให้บริ การที่มีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ
3.6 การเข้าถึงแหล่งบริ การ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการเข้าถึงแหล่งบริ การ มีระดับ
ความส าเร็ จ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย อัน ดับ แรก คื อ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งบริ การได้ง่าย รองลงมา คือ ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากแหล่ง
บริ การนั้น ๆ
3.7 ความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวก
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านความสะดวกและสิ่ งอานวย
ความสะดวก มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
อันดับแรก คือ ประชาชนมีความสะดวกในการมารับบริ การ รองลงมา คือ ประชาชนได้รับบริ การ
อย่างครบครันจากสิ่ งอานวยความสะดวกของผูใ้ ห้บริ การ
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3.8 ความสามารถของผูร้ ับบริ การ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านความสามารถของผูร้ ับบริ การ
มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถรับรู ้ต่อสิ่ งที่รับบริ การ รองลงมา คือ ประชาชนมีความสามารถ
ในการที่จะเสี ยค่าใช้จ่ายต่อการให้บริ การ
3.9 การยอมรับคุณภาพของการบริ การ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการยอมรับคุ ณภาพของการ
บริ การ มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก คือ ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การ รองลงมา คือ ประชาชนยอมรับได้กบั การกระทา
ของผูใ้ ห้บริ การ
4. ด้านผลลัพธ์การดาเนินการ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านผลลัพธ์การดาเนินการในภาพรวม
พบว่า มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก คื อ ประสิ ทธิ ภาพ รองลงมา คื อ ผลลัพธ์ตามพันธกิ จ และค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด คื อ คุ ณภาพการ
บริ การ ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า เทศบาลตาบลเป็ นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดบริ การ
สาธารณะ ขณะเดียวกันการให้อานาจแก่ประชาชนตรวจสอบการทางานตามที่กาหนดในกฎหมาย
ทาให้เทศบาลตาบลต้องจัดบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพตรงตามลักษณะการวัดคุ ณภาพ เพื่อการ
บริ การที่ เ ป็ นเลิ ศ (Best Practices) หรื ออย่ า งน้ อ ยจะต้อ งไม่ ต่ า กว่ า มาตรฐานขั้น ต่ า (Standard
Practices) ที่กาหนดไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
4.1 ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านผลลัพธ์ตามพันธกิ จ มีระดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ผลการ
ดาเนิ นการให้บริ การสาธารณะเป็ นไปตามพันธกิ จที่กาหนดไว้ รองลงมา คือ ผลการปฏิ บตั ิเป็ นไป
ตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางผังเมืองทาให้เกิดการวางแผนการใช้
พื้นที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4.2 คุณภาพการบริ การ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านคุ ณภาพการบริ การ มีระดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ การเปิ ด
ช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารกับประชาชนในการเปิ ดรับเรื่ องร้ องเรี ยนในการให้บริ การสาธารณะ
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รองลงมา คือ การให้บริ การสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม และค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด
คือ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารนอกเหนื อจากที่ระบุในระเบียบข้อบังคับตาม
กฎหมาย
4.3 ประสิ ทธิภาพ
ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบล ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ การ
ให้บ ริ ก ารสาธารณะเป็ นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ รองลงมา คื อ เกิ ดความคุ ้ม ค่ า ในการใช้
ทรัพยากรในการให้บริ การสาธารณะ และค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ การบริ หารงานผังเมืองเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย
5. ด้านการพัฒนาองค์การ
ผลการวิเคราะห์ ป ระสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการพัฒนาองค์การในภาพรวม
พบว่า มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก คือ การนาองค์การ รองลงมา คือ การประเมินผลองค์การ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดการ
กระบวนการภายใน ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า เทศบาลตาบลเป็ นองค์การที่ได้รับผลกระทบจาก
ความเป็ นพลวัตของสภาวะแวดล้อมภายนอกระดับ สู ง โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงเนื้ อหาและ
รู ปแบบให้เทศบาลตาบลสามารถรองรับการกระจายอานาจมากขึ้น การบริ หารจัดการเทศบาลตาบล
ให้บงั เกิดผลสาเร็ จจึงไม่อาจกระทาเพียงการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่เทศบาล
ตาบลจะต้องมุ่งมัน่ ที่จะแสวงหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้ทุกกระบวนการมุ่งดาเนิ นงาน เพื่อ
ความก้า วหน้า ในการพัฒนาท้อ งถิ่ นที่ ส อดคล้องตรงความต้อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ
ประชาชน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
5.1 การจัดการกระบวนการภายใน
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการจัดการกระบวนการภายใน
มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ รองลงมา คื อ
บุคลากรมีความชานาญและเชี่ยวชาญต่อการบริ หารงาน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดโครงสร้าง
ขององค์การเอื้อต่อการบริ หารงาน
5.2 การนาองค์การ
ผลการวิเ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบล ด้า นการน าองค์ก าร มี ร ะดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ มีการ
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สนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน รองลงมา คือ การบริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสร้างกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม
5.3 การประเมินผลองค์การ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ด้านการประเมิ นผลองค์ก าร มี
ระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ รองลงมา คือ มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริ การ
สาธารณะจากประชาชน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการประเมินผลการบริ หารงานของส่ วนต่าง ๆ
2.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย ได้ขอ้ สรุ ปในภาพรวมดังนี้
ด้านการจัดหาและการจัดสรรทรั พยากร เทศบาลตาบลมี การขอความร่ วมมื อและการ
สนับสนุ นจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นสิ่ งต่าง ๆ และหาวิธีการในการนา
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้านกระบวนการภายใน เทศบาลตาบล
มีการกาหนดพันธกิ จและวัตถุ ประสงค์ที่ชดั เจน โดยเปิ ดโอกาสการมี ส่วนร่ วมในการบริ หาร การ
วางแผนการดาเนิ นงาน การกาหนดนโยบายและขั้นตอนการบริ หารงาน ด้านความสามารถในการ
สร้างความพึงพอใจ เทศบาลตาบลมีการทาแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจในแต่ละด้านเป็ น
รายไตรมาส ด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ เทศบาลตาบลมีการจัดทารายงานผลการดาเนิ นงานหรื อ
แบบประเมิน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และด้านการพัฒนาองค์การ เทศบาลตาบลมี
การพัฒนาสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
3. เพื่อศึ กษารู ปแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย
3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาลักษณะความ
สัมพันธ์ ของปั จจัย ด้านหารบริ หารจัดการ พบว่า โครงสร้ างองค์การ กลยุทธ์ องค์การ ภาวะผูน้ า
กระบวนการและเทคโนโลยี ทรัพยากรการบริ หาร วัฒนธรรมองค์การ บุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์
สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร และการมี ส่ ว นร่ วม สามารถท านายประสิ ท ธิ ผ ลของ
เทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .502, .511,
.546, .571, .571, .602, .604, .615 และ .642 ตามลาดับ)
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรอิ ส ระด้วยกันเอง พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติระดับ .01 โดยกลยุท ธ์ องค์ก ารมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ โครงสร้ า ง
องค์การต่าที่สุด (r = .456) และภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั ทรัพยากรการบริ หารสู งที่สุด (r = .789)
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3.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression) เพื่อ
หาชุ ดตัวแปรของสมการของปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล
พบว่า ปั จจัยสาคัญที่สามารถอธิ บายประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลตาบล ประกอบด้วย การ
มีส่วนร่ วม วัฒนธรรมองค์การ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร และทรัพยากรการบริ หาร
โดยปั จจัยทั้ง 4 นี้ มี อิทธิ พลทางบวกและมี ความสามารถในการอธิ บายประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ตาบลได้อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
3.3 ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติก ารวิเคราะห์ เส้ นทาง (Path Analysis) เพื่ อหา
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล
พบว่า ผลของการปรับตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทย ได้ค่า p-value ไม่เกิ น .05 ประกอบด้วย สมรรถนะ/ความสามารถทางการ
บริ หาร (***) วัฒนธรรมองค์การ (***) ทรัพยากรการบริ หาร (***) และการมีส่วนร่ วม (***) และ
เมื่ อนาค่า Chi-square และค่า df มาคานวณได้ค่าไม่เกิ น 5 จึ งสรุ ปได้ว่า ตัวแบบการบริ หารจัดการ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ได้ขอ้ สรุ ปในภาพรวมดังนี้
ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ตัวแบบ
การบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทยที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทย มีความถูกต้อง มีความเป็ นไปได้ รวมถึงความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์
อันประกอบด้วยปั จจัย ด้า นการบริ หารจัดการที่ ส าคัญ ดังนี้ 1. สมรรถนะ/ความสามารถทางการ
บริ หาร 2. วัฒนธรรมองค์การ 3. ทรัพยากรการบริ หาร และ 4. การมีส่วนร่ วม ซึ่ งหากนาไปปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจังต่อเนื่ องและเป็ นระบบ ส่ งผลให้เทศบาลตาบลสามารถปรับปรุ ง พัฒนาการดาเนิ นงาน
ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี และทาให้การบริ หารจัดการเทศบาลตาบลมี ประสิ ทธิ ผลได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทสถานการณ์ ความพร้อม และความเหมาะสมของเทศบาลตาบลแต่ละแห่ งเป็ นหลัก
โดยอาจจะเพิ่มปั จจัยด้านอื่น ๆ เพื่อให้การบริ หารจัดการเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณควบคู่กบั การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ทาให้
พบว่า เทศบาลตาบลควรให้ความสาคัญในเรื่ องการให้บริ การสาธารณะและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความร่ วมมือจากประชาชนในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ได้
เป็ นอย่างดี โดยงบประมาณถื อเป็ นตัวขับเคลื่อนภารกิ จที่สาคัญ จึงควรเพิ่มศักยภาพหรื อวิธีในการ
จัดเก็บภาษีให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ อีกทั้งการได้รับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ จะ
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ช่ วยให้เทศบาลตาบลสามารถดาเนิ นงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับองค์การในระบบ
ราชการซึ่ งมีอยูจ่ านวนมากโดยเฉพาะเทศบาลตาบล วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมควรเป็ นแบบเน้น
การปฏิ บตั ิงานตามกฎระเบียบ การทางานในหน้าที่ และการปฏิ บตั ิงานตามความรับผิดชอบ ให้
สอดคล้องกับ ภารกิ จ และบริ บ ทของเทศบาลต าบลแต่ ล ะแห่ ง นอกจากนี้ เ ทศบาลตาบลจะต้อ ง
จัดเตรี ยมความพร้อมและมีการวางแผนของการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งในเรื่ องของบุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจของประชาชนตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
และการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิดและตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม
การพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่ งจะสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ผลที่ได้จะทาให้การบริ หารจัดการ
เทศบาลตาบลเกิดประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง
5.2 อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการในภาพรวม มีระดับการปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า น อันดับ แรก คื อ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร รองลงมา คื อ ภาวะผู้นา กลยุทธ์
องค์ก าร วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรการบริ หาร บุคลากร/ทรั พยากรมนุ ษย์ กระบวนการและ
เทคโนโลยี การมีส่วนร่ วม และโครงสร้างองค์การ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านกลยุทธ์องค์การ มีระดับการปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาลตาบลมีการ
ก าหนดขอบเขตในการปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งชัด เจน ให้ค วามส าคัญ ในการจัด สรรทรั พ ยากรอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เน้นให้ความสาคัญด้านการร่ วมมื อทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก าร มี การกาหนด
วิธี การปฏิ บตั ิ ใ นการแข่ง ขันในงานบริ ก ารประชาชนของรั ฐ ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า การ
กาหนดและจัดทาแผนเชิ งกลยุทธ์ของเทศบาลตาบล เป็ นการจัดความสามารถภายในองค์การให้
สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อมจากภายนอก เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ว่าแผนมีการ
บริ หารที่เหมาะสม (Dessler, 1998, p. 681) สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิ คม เจียรจินดา (2556)
ได้ท าการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ผ ลในการจัด เก็ บ ภาษี อ ากรของ
กรมสรรพากร : กรณี ศึ ก ษาส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จ ัย พบว่ า มี
กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกับ การจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เริ่ มจากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในกิ จการ การกาหนดทิศทาง การกาหนดกลยุทธ์และวางแผน
งานในการตรวจสอบการควบคุม และการประเมินผล (สรุ ปผลการตรวจสอบและผลการยอมรับการ
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ตรวจสอบของผูป้ ระกอบการ) เมื่อมีการวางแผนงาน มีการกาหนดเป้ าประสงค์และนาแผนงานมา
ปฏิ บตั ิ มีกระบวนการควบคุ ม ทาให้ผลการจัดเก็บภาษีก็บรรลุ ตามเป้ าหมายภายในเวลาที่กาหนด
และงานของการจัดเก็บภาษีมีคุณภาพ หรื ออาจกล่าวได้วา่ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ทาให้การจัดเก็บภาษี
อากรของกรมสรรพากรมีประสิ ทธิผล
1.2 ด้านโครงสร้ างองค์การ มีระดับการปฏิบตั ิปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาล
ตาบลมีการสั่งการจากระดับบนลงสู่ ระดับล่าง มีผบู ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียวที่มีอานาจในการสั่งการ
และควบคุมการบริ หารงานองค์การ มีการผสมผสานหลายรู ปแบบ เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีอานาจในการ
บัง คับ บัญ ชาและผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถร่ ว มมื อ กัน ในการบริ ห ารองค์ก าร โดยในบางครั้ งมี
ผูบ้ งั คับบัญชาหลายคนมีอานาจในการสั่งการและควบคุ ม ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า เทศบาล
ตาบลมีลกั ษณะรวมศูนย์อานาจและมีความเป็ นทางการ มีการทางานและควบคุมตามสายการบังคับ
บัญชา เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถตัดสิ นใจและทางานได้อย่างอิสระแต่ยงั ยึดกฎ ระเบียบเป็ น
สาคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษา
โครงสร้ างองค์การของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งพบว่าลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ใน
ประเด็นเกี่ ยวกับส่ วนประกอบของโครงสร้ างองค์การควรมีความสลับซับซ้อน ความเป็ นทางการ
และการรวมอานาจในระดับต่ า จึงจะช่ วยเสริ มให้องค์การมี ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุชา เทียมพูล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารการพัฒนาที่มี
ผลต่อคุ ณภาพการให้บริ ก ารสาธารณะ : กรณี ศึ กษา เทศบาลตาบลในพื้ นที่ บริ เวณชายแดนไทยกัมพูชา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยสาคัญที่สามารถอธิ บายคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเทศบาล
ตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา คือ ด้านการพัฒนาทางการเมือง ด้านการพัฒนาเมื อง
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาสังคม
1.3 ด้านกระบวนการและเทคโนโลยี มีระดับการปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ เทศบาล
ตาบลมี การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในดาเนิ นงานเชื่ อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่กบั ประชาชนที่มารั บ
บริ การ มีการใช้ความรู้ จากหลายศาสตร์ มาใช้ใ นการดาเนิ นงาน และการบริ หารงานเป็ นไปตาม
ขั้นตอนไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การดาเนินงานของเทศบาลตาบลมี
การนาเอาเทคโนโลยีไปใช้โดยการแปลงงบประมาณ คน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็ นผลผลิตหรื อ
บริ การต่าง ๆ เพื่อช่ วยในการพัฒนาองค์การ สร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่เปลี่ ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว และคาดการณ์ได้ยาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนาภัสสร์ แสงเกียรติยุทธ (2554) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การด้านการจัดการขยะมูลฝอย : กรณี ศึกษา
เทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยสาคัญที่ สามารถอธิ บาย
ประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการองค์การด้านการจัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณ
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ภาคเหนื อตอนล่ าง ประกอบด้วย ด้า นทรั พ ยากรการบริ หาร ด้า นกระบวนการ/เทคโนโลยี ด้า น
วัฒนธรรมองค์การ และด้านสมรรถนะทางการ
1.4 ด้านบุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์ มีระดับการปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาล
ตาบลมีการกาหนดคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะความชานาญที่สอดคล้องกับตาแหน่ง
งาน เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีคุณสมบัติมาสมัครได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ มี
การจัดตั้งคณะกรรมการพิ จารณาการประเมิ นความรู ้ ค วามสามารถ ความประพฤติ และผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน มีการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึ กอบรม มีการติดตามการนาผล
การฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดกิ จกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ระหว่างผูร้ ่ วมงานเป็ นระยะ ๆ ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลมีการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เป็ นกระบวนการลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบายจนถึงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทางานได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องที่ เทศบาลตาบลมี การดาเนิ นการปรั บปรุ งและ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใน
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการบริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นโมเดลเชิ ง
สาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลใน
การบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในเชิ ง สมมติ ฐานมี ค วามสอดคล้องกับข้อมู ลเชิ ง ประจักษ์ ค่ า
พารามิเตอร์ แมทริ กซ์อิทธิ พลเชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายในมีความแปรเปลี่ ยนโดยตรงกับ
ประสิ ทธิผลในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 ด้านสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร มีระดับการปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ เทศบาลตาบลมี การใช้งบประมาณอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี การควบคุ มดู แลพฤติ กรรมของ
เจ้าหน้าที่ มีการแจกจ่ายทรัพยากรอย่างทัว่ ถึงทุกแผนก ค่านิยม ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิที่ใช้ร่วมกันมีความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ ง
ผลการวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการของประชาชนมี
ความสาคัญต่อเทศบาลตาบล เนื่ องจากเป็ นความสามารถหลักที่สอดคล้องกับการดาเนิ นภารกิ จใน
การจัดทาและส่ งมอบบริ การสาธารณะ โดยคานึ งถึงความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก และจะ
ส่ งผลโดยตรงต่อเทศบาลตาบลให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สิ ริพงษ์ ปานจันทร์, 2554,
361) สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลลักษณ์ ยินดียม (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผล
การบริ ห ารองค์ก ารตามหลัก การบริ ห ารจัดการที่ ดี : กรณี ศึ ก ษา เทศบาลตาบลในพื้ น ที่ บ ริ เวณ
ชายแดนไทย-กัม พูชา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ส าคัญที่ สามารถอธิ บ ายประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หาร
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องค์การของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรการ
บริ หาร ด้านการบริ หารจัดการ ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร และด้านสมรรถนะทางการบริ หาร
1.6 ด้านภาวะผูน้ า มีระดับการปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ใน
ความสาเร็ จ มีความสามารถในการสร้างความไว้ว างใจต่อองค์การและผูป้ ฏิบตั ิงาน มีความสามารถ
ในการกระตุน้ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยการให้คาแนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุน ยกย่องยอมรับ ใช้หลักเหตุผล
ในการบริ หารงาน ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ภายในองค์การ และกระตุน้
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการเสริ มสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้กบั ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเพื่ อสร้ างความสาเร็ จ ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ในการ
ขับเคลื่ อนภารกิ จของเทศบาลตาบลให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ผูบ้ ริ หารจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี
ภาวะผูน้ าเพื่อประสานความสัมพันธ์ ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานในเทศบาลตาบล สร้ างความเชื่ อมัน่ และ
ให้การสนับสนุ นผูป้ ฏิบตั ิงานให้สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ผล สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสุ ภทั รา วีระวุฒิ (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานในจัง หวัดนนทบุ รี
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และคุ ณลักษณะ
ความเป็ นครู มีอิทธิ พลทางอ้อมเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยส่ งผ่านคุ ณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยน ซึ่ งมี ค่าอิทธิ พลเรี ยงจากมากไปน้อยตามลาดับ คื อ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และคุ ณลักษณะความเป็ นครู โดยแบบจาลองความสัมพันธ์
เชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานในจัง หวัดนนทบุ รีที่ส ร้ า งขึ้ นมี ค วามกลมกลื นกับ ข้อมูล เชิ ง
ประจักษ์
1.7 ด้านวัฒนธรรมองค์การ มีระดับการปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ เทศบาลตาบลให้
ความสาคัญกับการบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว การปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ การทางานตามหน้าที่ การ
ท างานเป็ นที ม และศัก ยภาพของผู้ป ฏิ บ ัติ ง าน โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านพัฒ นาความรู้
ความสามารถตามความต้องการ ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า เทศบาลตาบลมีวฒั นธรรมองค์กร
หลายรู ปแบบ โดยมี จุดเน้นด้านกลยุทธ์ของเทศบาลตาบล และความจาเป็ นของเงื่อนไขแวดล้อม
ภายนอกเป็ นสาคัญ ผูบ้ ริ หารจะหาวิธี การในการปรั บ ปรุ งแก้ไ ขวัฒนธรรมให้ส อดคล้องกับ การ
แข่งขัน และทาให้เทศบาลตาบลประสบความสาเร็ จ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mohan (1989)
ได้เสนอแบบจาลองเชิ งทฤษฎี และเชิ งปฏิ บตั ิ การ เพื่อประเมิ นโครงสร้ างวัฒนธรรมที่ มี ร่วมกัน
ภายในองค์การ ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมขององค์การที่มีความมัน่ คงมีความชัดเจนในเรื่ องของ
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วิสัยทัศน์และภาระงานขององค์การมีความตระหนักในการพัฒนา และมีแนวโน้มที่จะมองธรรม
เนี ยมปฏิ บตั ิขององค์การอย่างเป็ นกลาง รวมถึ งบุคคลที่จะชี้ นาองค์การได้คือบุคคลที่สนับสนุ นให้
เกิดความแข็งแกร่ ง การรวมกลุ่ม และความเป็ นเลิศขององค์การ ในขณะที่วฒั นธรรมขององค์การที่
ไม่มีความมัน่ คงจะมีลกั ษณะของความกลัวการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบตั ิขององค์การ
เพิม่ ระดับของการทากิจกรรม รับรู ้ถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่ม และมีขวัญกาลังใจต่าในกลุ่ม
พนัก งานที่ อยู่ใ นชั้น หลัก ๆ ขององค์ก าร และสอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของ Zhang (2003) ได้
ท าการศึ กษาวิ จ ั ย เรื่ อง An Organizational Cultural Analysis of the Effectiveness of Chinese
Construction Enterprises สรุ ปได้ว่า (1) โดยส่ วนใหญ่ แล้ววัฒนธรรมองค์การที่ เข้มแข็ง จะมี ป ระ
สิ ทธิ ผลมากกว่าวัฒนธรรมที่อ่อนแอ (2) รู ปแบบที่แตกต่างกันของวัฒนธรรมองค์การจะส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลที่แตกต่างกัน ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากตัวบ่งชี้ OE บางประการ และ (3) วัฒนธรรม
องค์ก ารที่ อยู่ในระดับที่ สมดุ ล จะมี ประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด ซึ่ งได้รับการสนับ สนุ นจากตัวบ่งชี้ OE
เกื อบทั้ง หมด และผลลัพ ธ์ จ ากการทดสอบเชิ ง ประจัก ษ์ไ ด้แสดงให้ เห็ น ว่า วัฒนธรรมองค์ก าร
สามารถนาไปใช้อธิ บายตัวแปรด้านประสิ ทธิ ผลขององค์การ ซึ่ งในบางขอบเขตความสัมพันธ์ต่าง ๆ
นั้นมีลกั ษณะที่ซบั ซ้อนมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาบนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่ได้จะพบว่า มีการนาเสนอ
ทฤษฎีวฒั นธรรมองค์การตามสถานการณ์ (Organizational Culture Contingency Theory) ที่อภิปราย
ถึ งผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อประสิ ทธิ ผลที่เกิ ดขึ้ นกับตัวแปรที่เกี่ ยวข้องอื่ น ๆ เช่ น
สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจนขนาดขององค์การที่เหมาะสมพอดี กบั
วัฒนธรรมองค์การ ซึ่ งปั จจัยต่าง ๆ เหล่านั้นจะนาไปสู่ ระดับประสิ ทธิ ผลขององค์การที่เพิ่มมากขึ้น
1.8 ด้านทรัพยากรการบริ หาร มีระดับการปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของเทศบาลตาบลมีทกั ษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และประชาชนเป็ นอย่าง
ดี สามารถปรับตัวในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของแต่ละคนไว้
อย่า งชัด เจน มี ก ารจัด ท างบประมาณโดยการวางแผนทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาว มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลแผนงานตลอดจนการใช้งบประมาณให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ต่าง ๆ มี
การศึกษาแนวทางในการดาเนิ นงานเสมอ ในการปฏิบตั ิงานมีการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
และผูท้ ี่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง การให้บริ ก ารแก่ ประชาชนทุ ก คนอย่างทัว่ ถึ งและเท่ าเที ยมกัน มี การจัด
สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริ การ มีการกาหนดกรอบของเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน มีการยืดหยุน่ ของเวลาในการปฏิบตั ิงานเมื่อมีเหตุจาเป็ น ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็น
ว่า เทศบาลตาบลมี การเสริ มสร้ างความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อพัฒนาการปรั บปรุ งเทศบาล
ตาบลให้ทนั สมัย และมีระบบที่ สามารถปรั บตัวได้อย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับสภาพงานในทุ ก ๆ
ลักษณะ และเพิ่มการทางานให้มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยส่ งเสริ มให้มีการคิดค้นหา

193

เทคนิ ควิธีการในการปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิ ติชาย ตันปิ ติ
(2547) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อง การวิเคราะห์ ปั จ จัย เชิ ง ระบบที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการปรับตัว
ความสามารถในการบรรลุเป้ าหมาย ความสามารถในการบูรณาการ และความสามารถในการรักษา
แบบแผนทางวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาปั จจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
องค์ก ารของสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พบว่า มี ตวั แปรจานวน 12 ตัวแปรที่ ส ามารถอธิ บายความ
แปรปรวนประสิ ทธิผลองค์การได้ 78% ดังนี้ 1) ระบบย่อยการจัดการ (การควบคุม) 2) ระบบย่อยการ
จัดการ (การนา) 3) ระบบย่อยเทคโนโลยี 4) ระบบย่อยการจัดการ (การจัดองค์การ) 5) การจัดทา
หลักสู ตร 6) ความร่ วมมือจากชุมชน 7) ความสามารถของนักเรี ยน 8) ระบบย่อยโครงสร้าง 9) ความ
เพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 10) ระบบย่อยจิตสังคม 11) ความสามารถของผูบ้ ริ หาร และ 12) ระบบ
ย่อยเป้ าหมาย
1.9 ด้านการมี ส่ วนร่ วม มี ระดับการปฏิ บตั ิมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาลตาบลให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนงาน การแสดงความคิดเห็ นในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของ
ชุ ม ชน การเข้า ร่ ว มท าประชาพิ จ ารณ์ แ ละเข้า ประชุ ม และแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ไ ด้
ประชาชนได้เข้าร่ วมทัศนศึกษาดู งาน อบรม เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และแนวคิดเชิ งรุ ก โดยได้รับ
คุ ณภาพชี วิ ตดี ข้ ึ น รายได้เ พิ่ ม ขึ้ น สาธารณู ป โภค การส่ ง เสริ ม อาชี พ และการศึ ก ษา เป็ นต้น ซึ่ ง
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า แนวทางการมีส่วนร่ วมของเทศบาลตาบลนั้นจะมุ่งให้ประชาชนเป็ นผู ้
คิดค้นปัญหา เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่ อง โดยไม่กาหนดให้ประชาชนปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ทุกอย่างต้องเป็ นเรื่ องของประชาชนที่จะคิด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1977)
และสอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Jane (2005) ได้ท าการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง An exploration of
collaboration and organizational effectiveness in Denver County Human Service Organization โดย
การศึ กษาครั้ งนี้ ใ ช้การสารวจแบบตัดขวาง (Cross - Sectional Survey) และการสนทนากลุ่ มแบบ
เจาะจง (Focus Groups) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจุบนั องค์การไม่แสวงหาผลกาไรดังกล่าวได้มีการสร้าง
ความร่ วมมือกันมากขึ้นกว่าช่ วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความต้องการที่จะบรรลุ เป้ าหมาย
ในการดาเนิ นงาน และโอกาสในการระดมทุนที่ถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง นอกจากนี้
ข้อค้นพบที่ได้ยงั แสดงให้เห็นว่า การบริ หารจัดการความเปลี่ยนแปลงและความร่ วมมือจะมีอิทธิ พล
ต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การมากกว่ากระบวนการในการบริ หารจัดการ และผลการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการ โดยองค์การที่มีขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะเกิดความร่ วมมือที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ขององค์การมากกว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่
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2. ประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบลในภาพรวมพบว่า มีระดับความสาเร็ จมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน อันดับ แรก คื อ ความสามารถในการสร้ างความพึ งพอใจ รองลงมา คื อ การพัฒนา
องค์การ กระบวนการภายใน ผลลัพธ์การดาเนินการ และการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร โดยรวมมีระดับความสาเร็ จปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะเทศบาลตาบลมีการจัดสรรทรัพยากรมีความเท่าเทียมและเสมอภาค การจัดสรรทรัพยากร
ในการบริ หารเทศบาลตาบลสามารถสนองตอบต่อทุกกลุ่มเป้ าหมาย การจัดสรรทรัพยากรสอดคล้อง
กับ ปั ญหาและความต้องการของประชาชน มี ก ารจัด เก็ บ รายได้เพื่ อการจัดหาทรั พ ยากรในการ
บริ หารงานเทศบาลตาบล มีความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดหาทรัพยากร และมีการขอ
เงินอุดหนุ นด้านการบริ หารงานเทศบาลตาบลเพิ่มเติม ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบล
ต้องนาเข้าทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอกมาแปรสภาพให้เป็ นบริ การสาธารณะกลับคืนสู่ ประชาชน
โดยใช้ศกั ยภาพการเป็ นนิติบุคคลขององค์การ และศักยภาพของผูบ้ ริ หารในการแสวงหาหรื อระดม
ทรั พ ยากรการบริ ห ารจากภายในและภายนอก เพื่ อ ให้เ ทศบาลต าบลสามารถด าเนิ น นิ ติ ก รรม
นอกเหนื อจากการมีรายได้และเงิ นอุ ดหนุ น สอดคล้องกับผลการศึ กษาของกมลลัก ษณ์ ยินดี ย ม
(2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์การตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี : กรณี
ศึ ก ษา เทศบาลตาบลในพื้ น ที่ บ ริ เวณชายแดนไทย-กัม พู ช า ผลการวิจ ัย พบว่า ผลการวิเคราะห์
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมี ระดับ
ความสาเร็ จมาก เมื่ อแยกพิจารณาประสิ ทธิ ผลการบริ หารเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คื อ ด้าน
ผลลัพธ์การดาเนิ นการ รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการสร้ างความพึงพอใจ และด้านการ
จัดหาและการจัดสรรทรัพยากร ตามลาดับ
2.2 ด้า นกระบวนการภายใน โดยรวมมี ร ะดับ ความส าเร็ จ มาก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ
เทศบาลตาบลมีการจัดทาบัญชี และรายงานการเงินด้านการบริ หารงาน มีการจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับ
การรั บ เงิ น เบิ ก จ่ า ย ฝากเงิ น เก็ บ รั ก ษาเงิ น ในการบริ ห ารงานเทศบาลต าบล และมี ก ารจัด ท า
งบประมาณเพื่ อการบริ หารงานเทศบาลตาบล ในด้านบุคลากร เทศบาลตาบลมี ก ารการก าหนด
กฎเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน/ตาแหน่ งอย่างชัดเจน มี การจัดทา
ทะเบี ยนประวัติเจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บตั ิ งาน และมี การจัดทาแผนอัตรากาลังคน และในด้านการจัดทา
แผนพัฒนา เทศบาลตาบลมีการจัดตั้งและประชุ มคณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผน และจัด
ประชุ มประชาชนในแต่ละชุ มชนเพื่อนาข้อมูลมาวางแผน มีการแปลงแผนการดาเนิ นงานไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลขึ้นอยู่
กับ การบริ ห ารจัดการที่ ป ระกอบไปด้วยการวางแผน งบประมาณ บุ ค ลากร วัส ดุ อุ ป กรณ์ และ
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สารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพบนความสามารถของเทศบาลตาบลในทิศทางที่เอื้อต่อความต้องการ
ของประชาชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Anthony (2006) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง องค์การแห่ ง
การเรี ย นรู ้ ใ นโซ่ คุ ณ ค่ า ของอุ ต สาหกรรมอาหาร ผลการวิ จ ัย พบว่า มี ปั จ จัย หลัก อยู่ 3 ปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานที่เป็ นการเรี ยนรู ้จากการศึกษาหรื อการอบรม
คือ 1) การเป็ นผูน้ าที่ทาให้เกิดการรวมกัน มีการให้การสนับสนุ น และสามารถควบคุมสถานการณ์
ต่า ง ๆ ได้ 2) วัฒนธรรมความรั บ ผิดชอบส่ วนบุ ค คลและความรั บผิดชอบในการท างานของที ม
3) โครงสร้างองค์การที่สนับสนุ นการแสดงความคิดเห็นและการร่ วมมือกัน นอกจากนี้ การวิจยั นี้ ยงั
ระบุถึงปัจจัย 4 ประการที่กล่าวถึงการนาความรู ้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิด
การใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ความเต็มใจในการมีส่วนร่ วม และความสามารถในการมีส่วนร่ วม
2.3 ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ โดยรวมมีระดับความสาเร็ จมาก ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะ เทศบาลตาบลมีความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การมารับบริ การ โดยได้รับบริ การอย่างครบครั นจากสิ่ งอานวยความสะดวกของผูใ้ ห้บริ การ การ
เข้าถึ งแหล่งบริ การ ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากแหล่งบริ การนั้น ๆ และประชาชนสามารถ
เข้าถึ งแหล่งบริ การได้ง่าย การให้บริ การอย่างก้าวหน้า ประชาชนได้รับประสิ ทธิ ผลจากการพัฒนา
ความสามารถในการให้บริ การ และประชาชนได้รับการให้บริ การที่มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ มีการ
ยอมรับคุณภาพของการบริ การ ประชาชนยอมรับได้กบั การกระทาของผูใ้ ห้บริ การ และประชาชนมี
ความเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การ ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลซึ่ งมี
พันธกิจในการตอบสนองต่อเป้ าหมายของหลายฝ่ าย อาทิ ชุ มชนท้องถิ่น รัฐบาล และสังคม บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลตาบลจึงเกี่ยวข้องกับการบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็ นสาคัญ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Hai-Shen Huang (2007) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาเชิ งประจักษ์ของผล
กระทบของวัฒนธรรมองค์การและระบบสนับสนุ นกลุ่มบนพื้นฐานผลลัพธ์การตัดสิ นใจแบบกลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ที่ ส นับ สนุ นโดยใช้ร่า งกายและการท างานแบบเผชิ ญหน้า มี คุ ณภาพการ
ตัดสิ นใจและความพึ งพอใจในกระบวนการตัดสิ นใจในระดับ ที่ สูงแต่ไม่มีค วามแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญในพันธกิจร่ วมกัน ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจ บรรยากาศแห่งความร่ วมแรงร่ วมใจ และ
ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันถู ก พบเมื่ อนามาเปรี ย บเที ยบในการเผชิ ญกับระบบสนับสนุ นกลุ่ ม
ในขณะที่ เ ปรี ยบเที ย บกับ กลุ่ ม ที่ ส นั บ สนุ น โดยใช้ ร่ า งกายบนพื้ น ฐานของผลลัพ ธ์ แ บบกลุ่ ม
ผลกระทบของระบบสนับสนุ นกลุ่มบนพื้นฐานของผลลัพธ์แบบกลุ่ มเกิ ดความอ่อนแอเมื่อกลุ่มที่
สนับสนุ นโดยใช้ร่างกายเลื อกปฏิบตั ิงานที่ตนเองชอบ วัฒนธรรมองค์การถูกพบว่ามีผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์แบบกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญเมื่อทั้งระบบสนับสนุ นแบบเผชิ ญหน้าและแบบสนับสนุ นโดยใช้
ร่ างกายถูกนามาพิจารณา
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2.4 ด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการโดยรวมมีระดับความสาเร็ จมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะใน
ด้านประสิ ทธิ ภาพ เทศบาลตาบลมีการให้บริ การสาธารณะเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ เกิ ด
ความคุ ม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรในการให้บริ การสาธารณะ และการบริ หารงานผังเมืองเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ในด้านคุ ณภาพการบริ การ เทศบาลตาบลมีการเปิ ดช่ องทางในการ
ติดต่อสื่ อสารกับประชาชนในการเปิ ดรับเรื่ องร้องเรี ยนในการให้บริ การสาธารณะ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการบริ หารเทศบาลตาบลนอกเหนื อจากที่ ระบุ ในระเบี ย บข้อบังคับตาม
กฎหมาย และการให้บริ การสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม และในด้านผลลัพธ์ตาม
พันธกิ จ เทศบาลตาบลมีผลการดาเนิ นการให้บริ การสาธารณะเป็ นไปตามพันธกิ จที่กาหนดไว้ ผล
การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ และการวางผังเมืองทาให้เกิดการวางแผนการใช้พ้ืนที่
อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า เทศบาลตาบลเป็ นองค์ก ารที่มีความ
รับผิดชอบต่อการจัดบริ การสาธารณะ ขณะเดียวกันการให้อานาจแก่ประชาชนตรวจสอบการทางาน
ตามที่กาหนดในกฎหมาย ทาให้เทศบาลตาบลต้องจัดบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพตรงตามลักษณะ
การวัดคุณภาพ เพื่อการบริ การที่เป็ นเลิศ (Best Practices) หรื ออย่างน้อยจะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ขั้นต่ า (Standard Practices) ที่กาหนดไว้ (สานักงานพัฒนาระบบราชการ, 2548) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของปิ ติชาย ตันปิ ติ (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิ งระบบที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลองค์การของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า สถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐานมี
ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการบรรลุเป้ าหมาย ความสามารถในการบูรณาการ
และความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาปั จจัย
เชิ งระบบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีตวั แปรจานวน 12 ตัว
แปรที่สามารถอธิ บายความแปรปรวนประสิ ทธิ ผลองค์การได้ 78% ดังนี้ 1) ระบบย่อยการจัดการ
(การควบคุม) 2) ระบบย่อยการจัดการ (การนา) 3) ระบบย่อยเทคโนโลยี 4) ระบบย่อยการจัดการ
(การจัดองค์การ) 5) การจัดทาหลักสู ตร 6) ความร่ วมมือจากชุ มชน 7) ความสามารถของนักเรี ยน 8)
ระบบย่อยโครงสร้าง 9) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 10) ระบบย่อยจิตสังคม 11) ความสามารถ
ของผูบ้ ริ หาร และ 12) ระบบย่อยเป้ าหมาย
2.5 ด้านการพัฒนาองค์การ โดยรวมมีระดับความสาเร็ จมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ในด้าน
การนาองค์การ เทศบาลตาบลมีการสนับสนุ นและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งแก่ ชุมชน มี การสร้ าง
กระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม และนาหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการดาเนินงาน
ในด้านการประเมินผลองค์การ เทศบาลตาบลมีการประเมินความพึงพอใจการให้บริ การสาธารณะ
จากประชาชน มีการประเมินผลการบริ หารงานเทศบาลตาบลของส่ วนต่าง ๆ และมีการประเมินผล
การให้บริ การสาธารณะจากหน่ วยงานอื่ น ๆ และในด้านการจัดการกระบวนการภายใน เทศบาล
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ตาบลมีการเตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการให้บริ การสาธารณะ บุคลากรมีความ
ชานาญและเชี่ ยวชาญต่อการบริ หารงานเทศบาลตาบล และมีการจัดโครงสร้ างขององค์การเอื้อต่อ
การบริ หารงานเทศบาลตาบล ซึ่ งผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า เทศบาลตาบลเป็ นองค์การที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากความเป็ นพลวัตของสภาวะแวดล้อมภายนอกระดับสู ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
เนื้ อหาและรู ปแบบให้เทศบาลตาบลสามารถรองรับการกระจายอานาจมากขึ้น การบริ หารจัดการ
เทศบาลตาบลให้บงั เกิ ดผลส าเร็ จจึ งไม่อาจกระท าเพีย งการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ตามที่ ได้รับ มอบหมาย
เท่านั้น แต่เทศบาลตาบลจะต้องมุ่งมัน่ ที่จะแสวงหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้ทุกกระบวนการ
มุ่งดาเนิ นงาน เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องตรงความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจต่อประชาชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรากร สังข์วงษา (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การด้านงานผังเมือง : กรณี ศึกษา องค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
พื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิผลการบริ หาร
จัดการองค์การด้านงานผังเมื องขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยระดับความสาเร็ จค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริ หารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา ด้านความพึงพอใจในงาน
และด้านการพัฒนาองค์การ ตามลาดับ
3. รู ปแบบการบริ หารจัดการที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย
ผลของการปรับตัวแบบการบริ หารจัดการที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ปั จจัย ด้า นสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร ด้า น
วัฒนธรรมองค์การ ด้านทรัพยากรการบริ หาร และด้านการมีส่วนร่ วม มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั
ประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบล ซึ่ ง
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทยดังกล่าวมีความถูกต้อง มีความเป็ นไปได้ รวมถึงความเหมาะสมและ
การใช้ประโยชน์ การนาไปปฏิ บตั ิอย่างจริ งจังต่อเนื่ องและเป็ นระบบ ย่อมส่ งผลให้เทศบาลตาบล
สามารถปรั บ ปรุ ง พัฒนาการดาเนิ นงานต่ าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี และยังส่ งผลถึ งการบริ หารจัดการ
เทศบาลตาบลให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้อย่างยัง่ ยืน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
3.1 กลยุทธ์องค์การ มีผลต่อการบริ หารจัดการที่ มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาลตาบลขาดการ
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บริ หารงานในเชิ งรุ ก และการปรับวิธีการบริ หารงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ และไม่เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนและดาเนิ นงานได้อย่างแท้จริ ง ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
นิ คม เจียรจินดา (2556) ที่ ได้ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง การจัดการเชิ งกลยุทธ์ กบั ประสิ ทธิ ผลในการ
จัด เก็ บ ภาษี อ ากรของกรมสรรพากร : กรณี ศึ ก ษาส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า มีกระบวนการปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เริ่ มจากการศึกษา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในกิจการ การกาหนดทิศทาง การกาหนดกลยุทธ์และ
วางแผนงานในการตรวจสอบการควบคุม และการประเมินผล (สรุ ปผลการตรวจสอบและผลการ
ยอมรับการตรวจสอบของผูป้ ระกอบการ) เมื่อมีการวางแผนงาน มีการกาหนดเป้ าประสงค์และนา
แผนงานมาปฏิบตั ิ มีกระบวนการควบคุม ทาให้ผลการจัดเก็บภาษีก็บรรลุตามเป้ าหมายภายในเวลาที่
กาหนด และงานของการจัดเก็บภาษีมีคุณภาพ หรื ออาจกล่าวได้วา่ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ทาให้การ
จัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรมีประสิ ทธิ ผล
3.2 โครงสร้างองค์การ มีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาลตาบลมี
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานเป็ นลาดับชั้น ขาดความคล่องตัว และล่าช้า การ
ทางานเป็ นทีม การปรึ กษาหารื อ และความร่ วมมือยังมีน้อย สอดคล้องกับแนวความคิดของ Robert
(1962, p.4) ที่ ก ล่ า วว่า ข้า ราชการที่ เข้า มาอยู่ภายใต้ “สถานการณ์ ระบบราชการ” (Bureaucratic
Situation) จาเป็ นต้องปรั บตัวให้เข้ากับสถานการณ์ น้ นั ๆ เพราะว่าสถานการณ์ ระบบราชการมีแต่
ความไม่ แ น่ น อน จึ ง ท าให้ ข ้า ราชการเกิ ดความว้า วุ่น ใจ ข้า ราชการที่ ส ามารถปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ
สถานการณ์ระบบราชการได้ก็มกั จะมีความก้าวหน้า ในขณะที่ผทู ้ ี่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะพบแต่
ความขมขื่นและล้มเหลว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2548) ได้ทาการศึกษา
วิจยั เรื่ อง การศึ กษาโครงสร้ างองค์การของหน่ วยงานภาครั ฐ ซึ่ งพบว่าลักษณะที่ พึงประสงค์ของ
ระบบราชการไทย ในประเด็นเกี่ยวกับส่ วนประกอบของโครงสร้างองค์การควรมีความสลับซับซ้อน
ความเป็ นทางการ และการรวมอานาจในระดับต่ า จึงจะช่วยเสริ มให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารงาน และขัดแย้งกับผลการศึกษาของ อนุชา เทียมพูล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หาร
การพัฒนาที่ มี ผลต่อคุ ณภาพการให้บริ การสาธารณะ : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นโยง (Path Analysis) พบ
ว่า คุ ณภาพการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับ
อิทธิ พลทางตรงจากด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาสังคม ด้าน
การพัฒนาทางการเมือง และด้านการพัฒนาเมือง
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3.3 กระบวนการและเทคโนโลยี มีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ
กระบวนการท างานของเทศบาลต าบลไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ขาดความเชื่ อมโยงในการติ ดต่ อ
ประสานงาน และการทางานร่ วมกันของทุกฝ่ าย จึงทาให้ขอ้ มูลมีไม่เพียงพอที่จะนามาใช้วิเคราะห์
และตัดสิ นใจในการดาเนินงานได้ ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ธนาภัสสร์ แสงเกียรติยทุ ธ (2554) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการองค์การด้านการจัดการขยะมูลฝอย : กรณี ศึกษา
เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เส้นโยง (Path Analysis) พบว่า ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลในพื้นที่
บริ เวณภาคเหนื อตอนล่ า ง ได้รับอิ ทธิ พ ลทางตรงจากด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านกระบวนการ/
เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรการบริ หาร และด้านสมรรถนะทางการบริ หาร
3.4 บุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์ มี ผลต่อการบริ หารจัดการที่ มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาล
ตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาล
ตาบลไม่ให้ความสาคัญในกระบวนการทรัพยากรมนุ ษย์อย่างเพียงพอ ทั้งในเรื่ องของการให้รางวัล
การเชิ ดชู และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อการพิจารณาค่าตอบแทน ส่ งผลทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ และคณะ (2555) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ โครงสร้ า งเชิ ง เส้ น โมเดลเชิ งสาเหตุ ใ นการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเชิ งสมมติฐานมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าพารามิเตอร์ แมทริ กซ์อิทธิ พลเชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง
ภายในมีความแปรเปลี่ยนโดยตรงกับประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร มีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล
ของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการของประชาชนมี ค วามส าคัญ ต่ อ เทศบาลต าบล
เนื่ องจากเป็ นความสามารถหลักที่สอดคล้องกับการดาเนิ นภารกิ จในการจัดทาและส่ งมอบบริ การ
สาธารณะ โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก (สิ ริพงษ์ ปานจันทร์ , 2554, 361) และ
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีและการได้รับเงิ นอุดหนุ นอย่างเพียงพอ จะเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้
เทศบาลตาบลบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรประภา อครบวร
(2547) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง สมรรถนะหลัก ขององค์ก าร (Organization Core Competency) ว่ า เป็ นคุ ณ
ลักษณะที่ทุกองค์การต้องการมีหรื อเป็ น เพื่อให้มีขีดความสามารถตามที่ผบู้ ริ หารองค์การต้องการ
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เช่น ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง หรื อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลลักษณ์ ยินดี ยม (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์การตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่
บริ เวณชายแดนไทย-กัม พูช า ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้เ ทคนิ ค การวิเ คราะห์ เส้ นโยง (Path
Analysis) พบว่า ประสิ ทธิ ผลการบริ หารของเทศบาลตาบลในพื้นที่ บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี ด้านทรัพยากรการบริ หาร ด้านสมรรถนะ
ทางการบริ หาร ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านการบริ หารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
3.6 ภาวะผูน้ า มีผลต่อการบริ หารจัดการที่ มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทย อย่า งไม่ มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ เทศบาลตาบลยัง ขาด
ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าที่ เหมาะสม ในการสร้ างการเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดขึ้ นและเป็ นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตาบล การสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผูน้ าและผูต้ ามยังมี น้อย และขาดความเข้าใจและ
ความรู ้ สึกร่ วมของผูต้ าม ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ สุ ภทั รา วีระวุฒิ (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครอง และคุ ณลักษณะ ความเป็ นครู มีอิทธิ พลทางอ้อมเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
โดยส่ งผ่านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ซึ่ งมีค่าอิทธิ พลเรี ยงจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ
ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของ ผูบ้ ริ หาร การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และคุณลักษณะความเป็ นครู โดย
แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีที่สร้ างขึ้นมีความกลมกลื น
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.7 วัฒนธรรมองค์การ มีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ วัฒนธรรมองค์การเป็ น
สิ่ งยึดถื อปฏิ บตั ิในองค์การ สามารถทาให้องค์การมีความสวยงาม มีความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ มี
ความรั ก มีความสามัคคี เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันภายในองค์การ โดยเทศบาลตาบลจะอาศัยความ
ร่ วมมือจากผูป้ ฏิบตั ิงานทุกฝ่ าย นายกเทศมนตรี จะเป็ นผูเ้ สริ มสร้ างและสนับสนุ นให้เกิ ดวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิ จและบริ บทของเทศบาลตาบล วัฒนธรรมแต่ละแบบสามารถ
สร้ างความสาเร็ จให้แก่เทศบาลตาบลได้ท้ งั สิ้ น การยึดวัฒนธรรมแบบใดหรื อผสมผสานมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ด้านกลยุทธ์ของเทศบาลตาบล และความจาเป็ นของเงื่อนไขแวดล้อมภายนอกเป็ น
สาคัญ จึ งเป็ นความรั บ ผิดชอบโดยตรงของผูบ้ ริ หารที่ ต้องมิ ให้องค์ก ารยึดติด กับวัฒนธรรมเดิ ม
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mohan (1989) ได้เสนอแบบจาลองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อ
ประเมินโครงสร้างวัฒนธรรมที่มีร่วมกันภายในองค์การ ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมขององค์การที่
มีความมัน่ คงมีความชัดเจนในเรื่ องของวิสัยทัศน์และภาระงานขององค์การมีความตระหนักในการ
พัฒนา และมีแนวโน้มที่จะมองธรรมเนี ยมปฏิบตั ิขององค์การอย่างเป็ นกลาง รวมถึงบุคคลที่จะชี้ นา
องค์การได้คือบุคคลที่สนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่ ง การรวมกลุ่ม และความเป็ นเลิศขององค์การ
ในขณะที่วฒั นธรรมขององค์การที่ไม่มีความมัน่ คงจะมีลกั ษณะของความกลัวการเปลี่ ยนแปลง ยึด
ติดกับธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ขององค์การ เพิ่มระดับของการทากิ จกรรม รั บรู ้ ถึงความไม่เท่าเที ยมกัน
ระหว่างกลุ่ม และมีขวัญกาลังใจต่ าในกลุ่มพนักงานที่อยูใ่ นชั้นหลัก ๆ ขององค์การ และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Zhang (2003) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง An organizational cultural analysis of
the effectiveness of Chinese Construction Enterprises ผลลัพธ์จากการทดสอบเชิงประจักษ์ได้แสดง
ให้เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การสามารถนาไปใช้อธิ บายตัวแปรด้านประสิ ทธิผลขององค์การ ซึ่งในบาง
ขอบเขตความสัมพันธ์ต่าง ๆ นั้นมีลกั ษณะที่ซบั ซ้อนมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาบนพื้นฐานของผลลัพธ์
ที่ ไ ด้จะพบว่า มี ก ารน าเสนอทฤษฎี ว ฒ
ั นธรรมองค์ก ารตามสถานการณ์ (Organizational Culture
Contingency Theory) ที่อภิปรายถึงผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อประสิ ทธิ ผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวแปรที่เกี่ ยวข้องอื่น ๆ เช่ น สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจนขนาดของ
องค์การที่เหมาะสมพอดีกบั วัฒนธรรมองค์การ ซึ่ งปั จจัยต่าง ๆ เหล่านั้นจะนาไปสู่ ระดับประสิ ทธิ ผล
ขององค์การที่เพิ่มมากขึ้น
3.8 ทรัพยากรการบริ หาร มีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ จุดมุ่งหมายหลักของ
การพัฒนาเทศบาลตาบลมี การเสริ ม สร้ า งความสามารถทางการแข่งขัน เพื่ อพัฒนาการปรั บปรุ ง
เทศบาลตาบลให้ทนั สมัย และมีระบบที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วและสอดคล้องกับสภาพงาน
ในทุก ๆ ลักษณะอยูเ่ สมอ และเพิ่มการทางานให้มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ส่ งเสริ มให้มี
การคิดค้นหาเทคนิ ควิธีการในการปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยงบประมาณเป็ นปั จจัยหลักใน
การขับเคลื่ อนภารกิจ ต้องจัดเตรี ยมความพร้อมการใช้งบประมาณสาหรับพัฒนาทรัพยากรทางการ
บริ หาร สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, น. 323) ที่กล่าวว่า การจัดทางบประมาณ
จะช่ วยให้องค์การมีเป้ าหมายที่ชดั เจน แน่ นอน และเหมาะสมในการดาเนิ นงาน มีแผนงานที่ดี อัน
เป็ นประโยชน์ แ ละช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารงานบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ารได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิผล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิ ติชาย ตันปิ ติ (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์
ปั จจัยเชิ งระบบที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมี ค วามสามารถในการปรั บ ตัว ความสามารถในการบรรลุ เ ป้ าหมาย
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ความสามารถในการบูรณาการ และความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน เมื่อพิจารณาปั จจัยเชิ งระบบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า มีตวั แปรจานวน 12 ตัวแปรที่สามารถอธิ บายความแปรปรวนประสิ ทธิ ผลองค์การได้ 78%
ดัง นี้ 1) ระบบย่ อ ยการจัด การ (การควบคุ ม ) 2) ระบบย่ อ ยการจัด การ (การน า) 3) ระบบย่ อ ย
เทคโนโลยี 4) ระบบย่อยการจัดการ (การจัดองค์การ) 5) การจัดทาหลักสู ตร 6) ความร่ วมมือจาก
ชุมชน 7) ความสามารถของนักเรี ยน 8) ระบบย่อยโครงสร้าง 9) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 10)
ระบบย่อยจิตสังคม 11) ความสามารถของผูบ้ ริ หาร และ 12) ระบบย่อยเป้ าหมาย
3.9 การมีส่วนร่ วม มีผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ การมีส่วนร่ วมเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชน กลุ่ มคนหรื อองค์การประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการคิ ดริ เริ่ ม พิจารณา
ตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมรั บผิดชอบในเรื่ องต่าง ๆ อันมี ผลกระทบถึ งประชาชน รวมทั้งการ
ประเมิ น ผลโครงการและการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ซึ่ ง กระบวนการที่ ชุ ม ชนกระท าออกมาใน
ลักษณะของการทางานร่ วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึ งความต้องการร่ วมกัน ความสนใจร่ วมกัน และ
การดาเนินการร่ วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวิลวดี บุรีกุล (2552, น. 6) ที่กล่าวว่า กระบวนการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นกระบวนการสื่ อสารสองทางที่มีเป้ าหมายโดยรวม เพื่อที่จะให้เกิดการ
ตัดสิ นใจที่ดีข้ ึน และได้รับการสนับสนุ นจากสาธารณชน ซึ่ งเป้ าหมายของกระบวนการการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนคื อ การให้ ข ้อ มู ล ต่ อ สาธารณชน และให้ ส าธารณชนแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
โครงการที่นาเสนอหรื อนโยบายรัฐ และมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสาหรับ
ทุก ๆ คน และจัดเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของแนวความคิดในการกระจายอานาจจากส่ วนกลางมาสู่ ส่วน
ท้องถิ่ น ซึ่ งประชาชนในท้องถิ่ น คื อ ผูท้ ี่ รู้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่ นตนเองดี กว่าผูอ้ ื่ น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jane (2005) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง An exploration of collaboration
and organizational effectiveness in Denver County Human Service Organization โดยการศึกษาครั้ง
นี้ ใช้การสารวจแบบตัดขวาง (Cross - Sectional Survey) และการสนทนากลุ่ มแบบเจาะจง (Focus
Groups) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจุบนั องค์การไม่แสวงหาผลกาไรดังกล่าวได้มีการสร้ างความร่ วมมือ
กัน มากขึ้ น กว่า ช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่า นมา ซึ่ งมี ส าเหตุ มาจากความต้อ งการที่ จะบรรลุ เป้ าหมายในการ
ดาเนิ นงาน และโอกาสในการระดมทุ นที่ ถือว่าเป็ นปั จจัยที่ สาคัญอี กประการหนึ่ ง นอกจากนี้ ข ้อ
ค้นพบที่ได้ยงั แสดงให้เห็นว่า การบริ หารจัดการความเปลี่ยนแปลงและความร่ วมมือจะมีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารมากกว่า กระบวนการในการบริ หารจัดการ และผลการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการ โดยองค์การที่มีขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะเกิดความร่ วมมือที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ขององค์การมากกว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่
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5.3 ปัญหาการดาเนินการวิจัย
ปั ญหาและข้อจากัดในทางปฏิ บตั ิที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการดาเนิ นการวิจยั มีรายละเอี ยด
ดังนี้
1. แบบสอบถามของการวิจยั ในครั้งนี้ การตั้งคาถามให้ครอบคลุมทุกปั จจัยส่ งผลให้เกิด
ข้อคาถามเป็ นจานวนมาก อาจทาให้เกิดปั ญหาความเอาใจใส่ ในการตอบแบบสอบถามได้ ผูว้ ิจยั จึง
ทาการแจกแบบสอบถามให้เกิ นขนาดกลุ่ มตัวอย่าง เพื่อช่ วยในการคัดกรองแบบสอบถามที่ ขาด
ความสมบูรณ์
2. ปั ญหาในการเก็บข้อมูล นอกจากมีการลงพื้นที่จริ งแล้วอีกส่ วนหนึ่ งผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบ
สอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละให้ส่งข้อมูลย้อนกลับ จึงทาให้ได้ขอ้ มูลไม่ครบตามจานวนบ้าง ส่ งผลให้
ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ได้จานวนตามที่ตอ้ งการของการดาเนินการวิจยั
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะปัจจัยด้านการบริ หารจัดการเทศบาลตาบล
1. เทศบาลตาบลควรให้ความสาคัญต่อการดาเนิ นภารกิ จการจัดทาและส่ งมอบบริ การ
สาธารณะ โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็ นหลัก
2. เทศบาลตาบลควรเสริ มสร้างและสนับสนุ นให้เกิดวัฒนธรรมแบบเน้นการปฏิบตั ิงาน
ตามกฎระเบี ย บ การท างานในหน้าที่ และการปฏิ บ ตั ิ ง านตามความรั บผิดชอบ ให้ส อดคล้องกับ
ภารกิจและบริ บทของเทศบาลตาบลแต่ละแห่ง
3. เทศบาลตาบลควรจัดเตรี ยมความพร้อมและมีการวางแผนของการใช้งบประมาณใน
การพัฒนาทั้งในเรื่ องของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และเสริ มสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อพัฒนาการปรับปรุ งเทศบาลตาบลให้ทนั สมัย
4. เทศบาลตาบลควรยึดหลักบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมมาเป็ นแนวทางหลักในการ
บริ หารงานให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยการให้
ข้อมูลต่อประชาชน และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็ น รวมทั้งสามารถมี ส่วนร่ วมในการ
แก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
5.4.2 ข้อเสนอแนะด้านประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบล
1. เทศบาลตาบลควรให้ความสาคัญในการจัดหาทรั พยากรจากภายนอก โดยการขอ
ความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากองค์การภาคเอกชน เพื่อสนับสนุ นการจัดโครงการ/กิ จกรรม
สาธารณะและการดาเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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2. เทศบาลตาบลควรจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ในการบริ หารงาน
อย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของประชาชน
5.4.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญในเรื่ องการให้บริ การสาธารณะและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความร่ วมมือจากประชาชนในการดาเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
2. รัฐบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงาน
ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. รัฐบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องควรส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างจริ งจัง
โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิดและตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ ง
จะสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
4. รัฐบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญในการกระจายอานาจให้กบั องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นอย่างแท้จริ ง โดยสร้ า งความชัดเจนของภารกิ จระหว่า งรั ฐบาลและองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาความซ้ าซ้อนในการดาเนินงานและสิ้ นเปลืองงบประมาณ
5.4.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. การวิจยั ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทยนี้ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเพียง 21 จังหวัดเท่านั้น ควรนาตัว
แบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทยนี้
ไปใช้กบั พื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศหรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีฐานะสู งขึ้นกว่า เช่น เทศบาล
เมือง เทศบาลนคร และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นต้น เพื่อเป็ นการยืนยันความเชื่อถือได้ของตัว
แบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้น
2. การวิจยั ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทยนี้ ควรมี ก ารศึ ก ษาตัวแบบการบริ หารจัด การในมิ ติอื่น ๆ เช่ น การศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยการ
บริ หารจัดการของแต่ละเทศบาลตาบลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และความพร้อม ซึ่ ง
อาจจะส่ งผลให้ตวั แบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลแตกต่างกันด้วย

205

3. การวิ จ ัย ประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบลนั้น ผู ้วิ จ ัย ควรตระหนัก ว่ า การประเมิ น
ประสิ ทธิผลองค์การเป็ นเรื่ องที่มีความสลับซับซ้อน การจะนาแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งมาใช้เป็ นเกณฑ์
ในการประเมินหรื อศึกษาประสิ ทธิ ผลขององค์การนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถช่วยให้
ทราบถึ งประสิ ทธิ ผลขององค์การได้อย่างรอบด้านและครบถ้วน ดังนั้นการศึกษาประสิ ทธิ ผลของ
องค์การในแต่ละครั้ง จึงควรมีการประยุกต์ใช้และบูรณาการแนวคิดเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลหลาย ๆ
แนวคิดมาใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินและศึกษาประสิ ทธิ ผลขององค์การ ซึ่ งจะทาให้ครอบคลุ ม
เนื้อหาของประสิ ทธิ ผลขององค์การให้ได้มากที่สุด

