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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับและปัจจัยทีม่ีผลต่อการบรหิารจัดการเทศบาล
ตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการ
เทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิ
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วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Correlation coefficient) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression analysis) แบบกำหนดตัวแปรเข้าไปใน
สมการทั้งหมด (Enter method) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ผลการวิจับพบว่า 

 

  1. ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x = 3.53) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้านการเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ด้านการลด
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ระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมปีระสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 
 
 
 
 
  2. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ม ี
จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร (X5 Beta = .547) ด้านการมีส่วนร่วม  
(X7 Beta = .489) ด้านสมรรถนะหลัก (X4 Beta = .467) และด้านภาวะผู้นำ (X1 Beta = .098)  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ .792  ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการ 
ผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 75.10 สามารถสร้างสมการถดถอย ได้ดังน้ี 
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    สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ Y = a + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn   
      แทนค่าในสูตร Y = 4.637 + .338(x5) + .405(x7) + .271(x4) + .043(x1) 
      สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = B1z 1 + B2z 2 +…+ Bnz n 
   แทนค่าในสูตร Z = .547(z5) + .489(z7) + .467(z4) + .098(z1) 
     เมื่อ Y และ Z = การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย 
แก่นสารสินธ์ุ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานให้ 
สอดคล้องกับกฎระเบียบ สามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเที่ยงธรรม และรับ 
ฟังและให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหา 
ความรู้ใหม่ๆ  จดัให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทาง 
ราชการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปิด 
โอกาสให้บุคลากร มีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
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ABSTRACT  

  
 This research has the objective To study the levels and factors affecting the 
management of the municipality of the Roi Kaen San Sin Province Group. And to 
study recommendations for the development of municipal management in the Roi 
Kaen San Sin Province group The sample group in this study was 399 people with the 
right to vote in the sub-district municipality of the Roi Kaen San Sin Province group. It 
is an estimation scale questionnaire. The statistics used for data analysis were 
Percentage, Frequency, Mean, Standard Deviation (SD), Pearson Correlation 
Coefficient, and Multiple Regression Analysis. Multiple linear regression analysis, in 
which variables were assigned to the whole equation (Enter method), with statistical 
significance at the .05 level.  
 
 The results of research were as follows 
  1. Administration level Overall, it was at a high level (x  = 3.53). When 
classified by each side, it was found that the management level was at a high level of 
6 areas, namely, benefits, public health, The achievement of the state mission For 
reducing operational procedures The improvement of the mission to keep up with 
the situation Convenience And meet the needs of the people And the evaluation of 
official performance on a regular basis The management level was at a moderate 
level in one area, namely the efficiency and value of the government mission.. 
  2. Factors Affecting the Management of Sub-district Municipality, Roi Kaen 
San Sin Province Group There are 4 aspects, including corporate governance (X5 Beta 
= .547), participation. (X7 Beta = .489), Core Performance (X4 Beta = .467) and 
Leadership (X1 Beta = .098). With a multiple correlation coefficient equal to .792, all 
the independent variables can be described. The variation of the dependent variable 
can be 75.10%. The regression equation can be created as follows. 
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   The regression equation in raw scores is Y = a + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn   
   Substitute the values in the formula Y = 4.637 + .338 (x5) + .405 (x7) + 
.271 (x4) + .043 (x1). 
   The regression equation in standardized form is Z = B1z 1 + B2z 2 +…+ 
Bnz n 
Substitute the values in the formula Z = .547 (z5) + .489 (z7) + .467 (z4) + .098 (z1). 
   Where Y and Z = Sub-district Municipality Management, Roi Kaen San 
Sin Province Group. 
  3. Recommendations for the development of municipal management, the 
Roi Province The essence of Yasin is that supervisors must have skills, knowledge, and 
management capabilities. Comply with regulations Can judge various problems With 
prudence and justice and receiving Listen to and value the opinions of subordinates. 
Encourage personnel to seek New knowledge is provided to promote the 
performance. And disclose information of the way Government officials through 
online communication channels Management according to the principles of good 
governance. Opportunity for personnel Participate in operational planning and work 
together to provide opportunities for 
People get involved in every process. 
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บทนำ 
 
ความสำคญัและที่มาของปัญหา 

 
 ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย ได้รับอิทธิพลทางด้าน
แนวความคิดของภาคเอกชนที่นำระบบ TQM และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการงานคุณภาพ 
(ISO 9000) มาใช้อย่างแพร่หลายต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการประกาศใช้เป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยที่เรียกว่า อนุกรม
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ISO 9000 ขององค์การ ISO ซึ่งต่อมาภาคเอกชน และภาค
ราชการได้นำระบบ ISO 9000 ไปประยุกต์ดำเนินการให้เกิดระบบบริหารงานคุณภาพขึ้นในองค์การ 
โดยในปี พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 เห็นชอบให้มีการ
พัฒนาระบบมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ Thailand  
International Public Sector Standard Management System and Outcomes (Thailand 
International P.S.O.) เพ่ือให้ภาคราชการมีระบบบริหารจัดการที่ดี อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน 
และสังคมส่วนรวม โดยมุ่งเน้นในผลสัมฤทธ์ิรวมของภาครัฐทั้งระบบ เน้นให้ทุกหน่วย งานของภาครัฐ 
ได้พัฒนามาตรฐาน ทางผลลพัธ์ คือ มีเป้าหมาย เป็นผลลพัธ์เชิงสัมฤทธ์ิ (ทัศนีย์ น้อยนอนเมือง)
โดยเฉพาะความเสมอภาค ความเป็นธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพของ
หน่วยงานราชการ ความถูกต้อง การรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะความผาสุก (ทศันีย์ น้อยนอน
เมือง) ความประหยัด คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ในฐานะการเป็นผลรวมของการพัฒนา
ประเทศ โดยกำหนดเกณฑ์ (ทัศนีย์ น้อยนอนเมือง) และมาตรฐานตัวช้ีวัดของการปฏิบัติราชการในปี 
พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้ปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญ ่โดยวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ในมาตร 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 กลา่วคือ “ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดสัมฤทธ์ิผลต่อภารกิจภาครัฐ 
(วิมล อรรจนพจนีย์)  ความมปีระสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน(วิมล อรรจนพจนีย์)   การลดภารกิจ และยุบเลกิหน่วยงานที่ไม่จำเป็น (วิมล อรรจนพจนีย์)  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน (วิมล อรรจนพจนีย์) “ซึ่งหลังจากมีการปฏิรูประบบ
ราชการและออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้ โดยได้มีการจัดทำอย่างเป็นรูปธรรม
มีการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในรูปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 
- พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานราชการ ให้อยู่ในระดับ 
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล การบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องมีเกณฑ์การ
ประเมินกระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นที่ยอบรับทั่วกัน จึงได้นำเครื่องมือสมัยใหม่
จำนวนมากมาใช้ปรับปรุงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ และพัฒนาคุณภาพการบริหาร
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ภาครัฐ รวมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ โดยมีกลยุทธ์การปฏิบัติและมีการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Control) 
 แต่ด้วยในปัจจุบันสังคมไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะท่ีการพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสว่นส่งผลให้เกิดความไม่สมดุล ของการพัฒนา
ของชุมชนชนบท พร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติได้
ระบุเพ่ือเติมว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสะทอ้นถึงความไม่สมดุลของกระบวนการพัฒนาประเทศ
ประกอบกับการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ารวดเร็ว ขณะที่กระแสโลกาภิวัฒน์ ได้นำพา
ระบบเศรษฐกิจยุคใหมแ่ละการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามา ความรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ภาวะความเป็นเมืองมากข้ึนและพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบโลกตะวันตก ล้วนส่งผลกระทบต่อวิถี
ของคนในชุมชนทั้งสิ้น ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามหากชุมชนขาดความรอบรู้เท่ากันการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น ขณะเดียวกันอาจะเป็นโอกาสในการพัฒนาของชุมชนได้เช่นกัน หากชุมชน
สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากบริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ. 2549 : 5) 

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้
ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และดา้นศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้เกิดปัญหา
ต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาการร้องเรียนของประชาชนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ
อำนาจของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น และปญัหาการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองและศาล
ยุติธรรมหลายๆ คดี แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นไทยจะมีการปรับเปลี่ยนมาตามลำดับ แต่ยังไม่พัฒนา
เท่าที่ควรจะเป็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดต้ังและการดำเนินการต่างๆ เกิดจากการสั่งการหรือหยิบ
ย่ืนให้ หลายโครงการไม่เป็นที่ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ มากนักซึ่งทำให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้สึก
ว่าการเมืองเป็นเรื่องของข้าราชการหรือนักการเมืองเท่าน้ัน ประชาชนเป็นเพียงผู้ที่คอยปฏิบัติตาม
คำสั่งของข้าราชการและนักการเมืองถึงแม้ว่าโดยอุดมการณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง มีการติดตาม กำกับควบคุม ตรวจสอบภายการบริหารงาน
ภายในท้องถิ่นก็ตาม ซึ่งความเช่ือ หรือแนวความคิดดังกล่าว ทำให้การปกครองท้องถิ่นอยู่ในมือของ
กลุ่มคนพียงบางกลุ่มเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาคประชาชนหรือตามหลักการกระจาย
อำนาจการปกครอง 

จากผลการวิจยัของ พรเพ็ญ อยู่บำรุง (2551 : 105-109) ได้สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุต่างๆ 
ของปัญหาการบริหารจัดการเทศบาลตำบล ด้วยเหตุที่ประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น และ
ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้ความเห็นชอบต่อโครงการ เทศบาลตำบลขาดความเสมอภาคใน
การให้บริการ บุคลากรก็ยังไม่เพียงพอต่อภารกิจงานประกอบกับการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่ตรงกับ
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ตำแหน่งงาน หน่ึงคนทำงานหลายอย่างเกินกำลังความสามารถ กระบวนการสรรหาสว่นใหญ่อยู่ภายใต้
ระบบอุปถัมภ์ ส่วนงบประมาณก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เทศบาลก็ควรจะต้องมีการพัฒนา
จัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุม ยุติธรรมและทั่วถึง การส่งมอบงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ยังมีความ
ล่าช้าโดยขาดความจริงใจที่จะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งการ
ให้บริการบางเร่ืองก็ใช้เวลานานเกินไป และเทศบาลก็ขาดการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงาน 
รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาลประชาชนก็ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลทีแ่ท้จริง แม้แต่
การประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่ทั่วถึง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมบัติ เรืองชัยศิวเวท (2549) ปัญหา
ของการบริหารเทศบาลตำบล คือ ด้านการจัดองค์กร รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผน การนำ การ
ควบคุม และการจัดคนเข้าทำงาน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรเศรษฐ์ ชาลปติ (2553) ปัญหาการ
บริหารจัดการเทศบาล น้ันพบว่า ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลให้บริการได้ทั่วถึงแต่การได้รับ
ข่าวสารของประชาชนยังมีความคลาดเคลื่อน และไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสาร พบว่าประชาชนบางส่วนไม่เสนอปัญหา เน่ืองจากเคยเสนอแล้วแต่เทศบาลไม่ดำเนินการแก้ไข 
และไม่กล้าแสดงออก ด้านการตัดสินใจ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมตัดสินใจในการบริหารงานหรือ
อนุมัติโครงการ ด้านการดำเนินงาน ประชาชนต้องการเข้าร่วมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมด้วย 
ด้านการรับประโยชน์และตรวจสอบ เทศบาลควรเพ่ิมงานบริการประชาชนให้หลากหลายมากข้ึน และ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยแจ้งปัญหาจากการปฏิบัติงานของเทศบาล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พิทักษ์พงศ์ กางการ (2554 : 212-214) พบว่าการปฏิบัติงานในเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ใต้ที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควรมีการวางแผน (Planning) ทียึ่ดหลักการมีสว่นร่วมในการ
วางแผนการบริหารงาน การจัดองค์กร (Organizing) ที่ยึดหลักนิติธรรมเป็นแนวทางจัดองค์กร การ
จัดการพนักงาน (Staffing) โดยใช้หลักความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การสั่งการ (Directing) ที่ใช้
หลักนิติธรรมในการสั่งการ การควบคุม (Controlling) และภาวะผู้นำ โดยใช้หลักนิติธรรมเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและกฎข้อบังคับ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Public Participation) ทีใ่ช้หลักความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และยังสอดคล้องกับผลการ 
วิจัยของ เชิดศักด์ิ เจนวิริยะกุล (2550) พบว่า ความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการของผู้บริหาร
เทศบาลในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้องมีการประสานงาน การปฏิบัติงานเป็นทีมช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้านงบประมาณ การควบคุมตรวจสอบทางด้านการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัดเป็น
สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง มีการสั่งการ การวางแผน เช่น การวาง 
แผนดำเนินงานทุกโครงการไว้ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดี การจัดองค์กร การมอบหมายงานและการแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ในปัจจุบันน้ันมีจำนวน 128 แห่ง แยกจังหวัด
ร้อยเอ็ด มี 42 แห่ง จังหวัดขอนแก่น ม ี56 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม ม ี25 แห่ง และจงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
มี 25 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2559 : ออนไลน์) ซึ่งบางแห่งได้รับการยกฐานะมาจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลด้วยองค์ประกอบทางกายภาพ ประชากร และรายได้ 
ซึ่งในการบริหารจัดการเพ่ือดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ ก็ยังมีการร้องเรียนของประชาชน
ว่าเทศบาลดำเนินงานหรือบริหารจัดการไม่โปร่งใส (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2555 : 34-50) 
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แม้ว่าเทศบาลตำบลในพ้ืนที่ต่างๆ ได้มีความพยายามในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยกรอบ
ความต้องการของประชาชนท่ีได้มาจากสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นและจากการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน ดำเนินการตามขั้นตอน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินงานตาม
นโยบายของคณะเทศมนตรีเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิผลเท่าเทียมกันทุกชุมชน แต่
ถึงอย่างไรประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ก็ยังมีข้อร้องเรียนว่าเทศบาลดำเนินงานล่าช้า มีขั้นตอนใน
การทำงานมากทำให้ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการเสียเวลา การจัดซื้อจดัจ้างวัสดุอุปกรณ์มีราคาแพง
เกินกว่าเหตุ และการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ ยังมีความร่ัวไหลและขาดประสิทธิภาพ (ศูนย์
ดำรงธรรม กรมการปกครอง. 2555 : 10) 
 จากการศึกษาวิจัยยังพบประเด็นในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดรอ้ย
แก่นสารสินธ์ุ เป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจมีความหลากหลายในบรบิทเชิงพ้ืนที่ ในการที่จะศึกษาเพ่ือให้ได้
ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ผู้วิจัยจึงพิจารณาให้ความสำคัญในการที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล
ตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ โดยกำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังเป็นประชากรในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล กลุม่จังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และสง่เสริมการพัฒนาของเทศบาลตำบล ให้มีผลสัมฤทธ์ิอย่าง
สูงสุด มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการบริการประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสนิธ์ุ 
โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
                จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
          2.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
      เน่ืองจากการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบล
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาล
ตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุแหล่งข้อมูลแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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     1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารวิชาการและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ      
    2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
           2.1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตำบลของ
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ จำนวน 128,560 คน (ข้อมลูผู้มสีิทธิเลือกต้ัง คณะกรรมการเลือกต้ัง. 
2559 : ออนไลน์) 
          2.2) กลุม่ตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตำบลของ
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ จำนวน 399 คน โดยใช้วิธีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร 
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727) 
 
 
 3.  ขอบเขตดา้นเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้ได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
                   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล กลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ปัจจยัด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านสมรรถนะหลัก ปัจจัยด้านธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีม 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสำเร็จในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเน้ือหาของการวิจัยไว้จำแนกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้านการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ด้านการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการศึกษาระหว่าง 
เดือน ตุลาคม 2559 – 2560 
   

นิยามศพัท์เฉพาะ 

  
 การบริหารจัดการของเทศบาลตำบล หมายถึง การบริหารจัดการภารกิจภายในเทศบาล
ตำบลให้บรรลวัุตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบาย แผนงานที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย การเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ การ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ำเสมอ 
 กลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ์ หมายถึง จงัหวัด 4 จังหวัดรวมกัน ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 การเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน หมายถงึ เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการในความหมาย
ของการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนว่าต้องอยู่ในแนวทางที่ถือว่าประชาชนเป็น
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ศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ และการดำเนินงานต้องมีความโปร่งใสเปิดเผยได้ ตลอดจนให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน เช่น ในภารกิจที่มผีลกระทบต่อประชาชน จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ช้ีแจงทำความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดซือ้จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ก่อนการดำเนินการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียทกุ
ด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ 
 การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หมายถึง เป็นการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมี
ส่วนเช่ือมโยงโดยตรงกับการบริหารแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานภาครัฐ (บูรณาการ) และครอบคลุม
เทคนิคในด้านการบริหารหลายเร่ือง โดยเร่ิมต้ังแต่การวางแผนเพ่ือกำหนดเป็นแผนระยะยาว มุ่งให้
เกิดผลสำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ ตลอดจนเช่ือมโยงกับการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีเป้าหมาย
การทำงานที่กำหนดได้ด้วยการทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน และมีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักที่
นำไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงาน เช่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาสามปี มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงแผนพัฒนา นำแผนพัฒนาสามปีมาใช้
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบรายจ่ายเพ่ิมเติม มีการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหน่วย 
 การมีประสิทธภิาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ หมายถึง เป็นวิธีการทำงาน
ของส่วนราชการทั้งในกรณีทีใ่ห้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
แต่ละภารกิจ โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานหลักความรับผิดชอบ เช่น มีการเผยแพร่เป้าหมายให้ประชาชนทราบ มีการ
เผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบ มีการเผยแพร่แผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ มีการ
เผยแพร่งบประมาณให้ประชาชนทราบ และมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
 การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง เป็นการกำหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือ
เป็นการลดเวลาในการพิจารณาการส่ัง การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วโดยวิธีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอน เป็นต้น 
 การปรับปรุงภารกิจให้ทนัต่อสถานการณ์ หมายถึง เป็นการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการทบทวนภารกิจของตนเองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่า และสถานการณ์
อ่ืนประกอบกันและให้มีการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการ 
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 การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน หมายถึง เป็นการ
กำหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับ
บริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา
และการแก้ไขปัญหาได้ สำหรับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มีวิธีการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการให้บริการด้วยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ จัดให้มีระบบรับฟังข้อร้องเรียนมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นต้น 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ หมายถึง เป็นการวัดผลการปฏิบัติ
ราชการว่ามีผลสัมฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นไว้หรือไม่ ตลอดจนเรื่องคุณภาพ และความพึง
พอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมท้ังมีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในองค์กรด้วย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ได้ข้อมูลทางสารสนเทศว่าด้วยปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 2. ได้แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ผู้วิจัยได้ศกึษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการวิจัย ดังน้ี 

 1. แนวคิดและความหมายของการบริหารและการจัดการ 
  2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่
  3. แนวคิดการบริหารจัดการท้องถิ่น 
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   5. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาล 

   6. บริบทการปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบเทศบาล 
 7. บริบททั่วไปของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 

   8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 9. กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

แนวคิดและความหมายของการบริหารและการจัดการ 
  
 ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการจัดการ ควรท าความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับ
การบริหาร ก่อน กล่าวคือ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมอยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดดเด่ียว การอยู่ รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกกันว่า 
ครอบครัว (family) เผ่าพันธ์ุ(tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ (country) 
เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มในแต่ละกลุม่จะต้องมี “ผู้น ากลุ่ม” รวมท้ังมี “แนวทาง หรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นน้ีได้มีวิวัฒนาการ
ตลอดมา โดย ผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า 
“ผู้บริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายใน กลุม่น้ัน เรียกว่า การบริหาร (administration) หรือ
การบริหารราชการ (public administration) ด้วยเหตุผลเช่นน้ีมนุษย์ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการ
บริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และท าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า "ที่ใดมีประเทศ ที่น่ันย่อมม ี
การบริหาร" 
 
 
 การบริหาร (administration) มีรากศัพทม์าจากภาษาลาติน“administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออำนวยการ (direct) การบริหารมคีวามสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ
คำว่า “minister” ซึ่งหมายถงึ การรับใช้ หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สำหรับความหมาย
ด้ังเดิมของคำว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ 
 การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ังเพ่ือมุ่ง แสวงหากำไร (profits) หรือกำไรสูงสุด (maximum profits) สำหรับผลประโยชน์ที่จะ
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ตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) เมื่อเป็นเช่นน้ี จึงแตกต่าง
จากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงานภาครัฐที่จัดต้ังข้ึน เพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (public 
services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันน้ีหรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ 
(management administration) เก่ียวขอ้งกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น การนำแนวคิดผู้บริหารสูงสุด 
(Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความ
รวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จำเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัล
ตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได้เปิดโอกาส ให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับ
สัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้
ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนกำไรให้สังคมด้วยการลด
ราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 การบริหาร บางคร้ังก็เรียกว่า การบริหารจัดการ ซึ่งหมายถงึ การดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงาน ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชน หมายถึงของ
หน่วยงานและบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น  
  (1) การบริหารนโยบาย (Policy)  
  (2) การบริหารอำนาจหน้าที่ (Authority)  
  (3) การบริหารคุณธรรม (Morality)  
  (4) การบริหารที่เก่ียวข้องกับสังคม (Society)  
  (5) การวางแผน (Planning)  
  (6) การจัดองค์การ (Organizing)  
  (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing)  
  (8) การอำนวยการ (Directing)  
  (9) การประสานงาน (Coordinating)  
  (10) การรายงาน (Reporting)  
  (11) การงบประมาณ (Budgeting)  
 เช่นน้ีเป็นการนำ “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยทีม่ีส่วนสำคัญต่อการบริหาร” ที่
เรียกว่า แพ็มส-์โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 
 พร้อมกันน้ี อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การดำเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงาน ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน 
โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น  
  (1) การบริหารคน (Man)  
  (2) การบริหารเงิน (Money)  
  (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
  (4) การบริหารงานทั่วไป (Management)  
  (5) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market)  
  (6) การบริหารคุณธรรม (Morality)  
  (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)  



11 
 

  (8) การบริหารเวลา (Minute)  
  (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement)  
 เช่นน้ี เป็นการนำ “ปัจจัยที่มสี่วนสำคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็น
แนวทางในการให้ความหมาย 
 การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมาน้ี เป็นการนำหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มสี่วนสำคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการให้ความหมาย ซึ่งน่าจะมีส่วนทำให้การให ้ความหมายคำว่าการบริหารน้ันครอบคลุม
เน้ือหาสาระสำคัญที่เก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมี กรอบแนวคิดด้วย 
นอกจาก 2 ตัวอย่างน้ีแล้ว ยังอาจนำปัจจัยอ่ืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 
3M ซึ่งประกอบด้วย  
  1. การบริหารคน (Man)  
  2. การบริหารเงิน (Money)  
  3. การบริหารงานทั่วไป (Management)  
 และ 5ป ซึ่ง ประกอบด้วย  
  1. ประสิทธิภาพ  
  2. ประสิทธิผล  
  3. ประหยัด  
  4. ประสานงาน  
  5. ประชาสัมพันธ์ 
 การจัดการ (Management) หรือ การบริหาร (Administration) 2 คำน้ีจึงเป็นคำที่คนส่วน
ใหญ ่คุ้นเคยและใช้ กันอยู่เสมออย่างกว้างขวาง จึงมีความหมายคล้ายคลึงกันและใช้ทดแทนกันอยู่
เสมอ เพราะฉะน้ันการจัดการและการบริหาร จึงมีความหมาย ดังน้ี 
 การจัดการ (Management) คือ การจัดการภารกิจภายในองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามนโยบาย แผนงานที่ได้กำหนดไว้ หรือการจัดการหมายถึง ภารกิจของบุคคลหน่ึงบุคคล
ใด หรือหลายคนที่เข้ามาทำหน้าที่ ประสานให้การทำงานของแต่ละบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างทำไม่สามารถ
บรรลุผลสำเร็จได้ 
 การบริหาร (Administration) หมายถึง การบริหารที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการในระดับ
และแผนงาน ซึ่งส่วน ใหญ่ใช้กับ การบริหารในภาครัฐหรือองค์การขนาดใหญ่ จากความเห็นของ
นักวิชาการต่อคำทั้ง 2 จะเหน็ได้ว่ามีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของผู้ใช้ว่าจะมีความ
เหมาะสมไปในทางใด ซึ่งอาจใช้คำทั้ง 2 แทนกันได้  
 เพ่ือช่วยเพ่ิมความเข้าใจการบริหารมากขึ้น จึงขอนำความหมายคำว่า การบริหาร การจัดการ 
และการบริหารจัดการ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายกันไว้มากมาย ตามแนวทางที่แต่ละท่านได้
ศึกษามา เช่น 
 สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2514 มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์นำเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ 
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCoRB Model ให้
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บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 3, 
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เกษมสุวรรณ, 2514), หน้า 13-14.) 
 สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2523 กล่าวไว้ว่า คำว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ 
หรือการจัดการ เก่ียวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพทบั์ญญัติ ว่า รฐัประศาสนศาสตร์ (public administration) 
และคำว่า การจัดการ (management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดำเนินการตาม
นโยบายที่กำหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิน ยังให้ความหมายการบริหาร ไว้ว่า การบริหารมีลกัษณะเด่นเป็น
สากลอยู่หลายประการ ดังน้ี  
  1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์  
  2) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
  3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน  
  4) การบริหารมีลักษณะการดำเนินการเป็นกระบวนการ  
  5) การบริหารเป็นการดำเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล   
  6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective 
mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะนำไปสู่พลังของกลุ่ม (group 
effort) ที่จำใหบ้รรลุวัตถุประสงค์  
  7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันดำเนินการอย่างมีเหตุผล  
  8) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
  9) การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มอิีทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ (สมพงศ์ 
เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 5-6.) 
 อนันต์ เกตุวงศ์ในปี พ.ศ. 2523 ใหค้วามหมายการบริหาร ว่า เป็นการประสานความพยายาม
ของมนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือทำให้เกิดผลตามต้องการ (อนันต์ เกตุวงศ์, 
การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523 หน้า 27.) 
 ไพบูลย์ ช่างเรียน ในปี พ.ศ. 2532 ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่ประกอบไป
ด้วยกระบวนการใน การนำทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดำเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการ
บริหาร (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทศัน์, 2532), หนา้ 17.) 
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิในปี พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนำเอาการ ตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับ
การนำเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ติน ปรัชญ พฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรงุเทพมหานคร 
: สำนักพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า 8.) 
 บุญทัน ดอกไธสง ในปี พ.ศ. 2537 ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการ
จัดการเพ่ือผลกำไรของทุกคนในองค์การ (บุญ ทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 4, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2537, หน้า 1.) 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2545 แบ่งการบริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ัง
หน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังน้ี  
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  ส่วนที่หน่ึง การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือการ บริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง คือ การใหบ้ริการ
สาธารณะ (public services) ซึ่งครอบคลมุถึงการอำนวย ความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนน้ีเป็นการ บริหารของ
หน่วยงานของภาครัฐ (public or governmental organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง กรม หรือเทียบเท่า การบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ การบริหารงานของหน่วยการ
บริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการ บริหารงานของหน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
  ส่วนที่สอง การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรยีกว่า การบริหาร ธุรกิจ (business 
administration) หรือ การบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากำไร หรือการแสวงหากำไรสูงสุด (maximum 
profits) ในการทำธุรกิจ การค้าขาย การผลติอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็น ตัวอย่างได้อย่างชัดเจน
จากการบริหารงานของ บริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 
  ส่วนที่สาม การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (non-governmental 
organization) ซึ่งเรียกย่อว่า หน่วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่
แสวงหาผลกำไร (non-profit administration) มี วัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง คือการไม่แสวงหา
ผลกำไร (non-profit) เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 
  ส่วนที่สี่ การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ (international organization) มี
วัตถุประสงค์หลักของการ จัดต้ัง คือ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การบริหารงานของ
สหประชาชาติ (United Nations Organization) องค์กา ค้าระหว่างประเทศ (World Trade 
Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 
  ส่วนที่ห้า การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนน้ี
เกิดขึ้นหลังจากประกาศใช้ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ คณะกรรมการการ เลือกต้ัง และ
ผู้ตรวจการแผน่ดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กรดังกล่าวน้ีถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มี
ลักษณะพิเศษเช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว และมวัีตถุประสงค์หลักในการจัดต้ัง
เพ่ือปกป้องคุ้มครองและรักษาสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ส่วนที่หก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังเพ่ือ
ปกป้องรักษา ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญข่องประเทศและถูก
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
ผู้ให้บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและ การบริหารท้องถิ่น : สหรฐัอเมริกา 
อังกฤษ ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพมหานคร :  
สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), หน้า 36- 38.) 
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 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2545 มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะที่เป็นกระบวนการ 
หรือกระบวนการ บริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ 
ลูเทอร์ กูลคิ (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการ
บริหาร 7 ประการ ได้แก่  
  1. การวางแผน (Planning)  
  2  การจัดองคก์าร (Organizing)  
  3. การบริหารงานบุคคล (Staffing)  
  4. การอำนวยการ (Directing)  
  5. การประสานงาน (Coordinating)  
  6. การรายงาน (Reporting)  
  7. การงบประมาณ (Budgeting)  
 ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 
ประการ ได้แก่  
  1. การวางแผน (Planning)  
  2. การจัดองค์การ (Organizing)  
  3. การบังคับการ (Commanding)  
  4. การประสานงาน (Coordinating)  
  5. การควบคุมงาน (Controlling)  
 หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการ
บริหารท้องถิ่น : สหรฐัอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์
เพซ, 2545), หน้า 39.) 
 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Herbert A. Simon, Administrative 
Behvior (New york: Macmillian, 1947), p. 3.) 
 เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งาน
บริหารทุกอย่าง จำเป็นต้องกระทำโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งน้ี เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงข้ึนเพ่ือประโยชน์สำหรับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 27.) 
 
 ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการทำงานให้
บรรลุเป้าหมาย ร่วมกับผู้อ่ืน การทำงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ทำภายในสภาพ
องค์การที่กล่าวน้ัน ทรัพยากรด้านบุคคลจะ เป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทำงานใน
องค์การ ซึ่งคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทัง้
ข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจำหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับ สังคม 
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(Peter F. Drucker อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที ่7, กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6.) 
 ฮารอร์ด ดี.คูลย์(Harold D.Koontz, 1972) ได้ให้ความหมายว่าการบริหารหมายถึง การำ
งานให้สำเร็จโดยอาศัย ผู้อ่ืน 
 เออเนสย์ เดลล์(Ernest Dale, 1973 : 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็น
กระบวนการจัดองค์การและการ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 
 นิวต์แมน และ ซัมเมอร์( Newman and Summer, 1964 : 9 ) ยังได้เสนอแนะว่าการ
บริหารเป็นกระบวนการ ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตาม
เป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ น้ันมักจะเกี่ยวข้องกับการ ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การดำเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้ังไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การ
จัดการน้ัน (Harold Koontz อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 7, 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6.) 
 อองรี ฟาโยล์ (Fayol, 1949) ได้กล่าวถึง การจัดการว่าเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน คือ  
  1. การวางแผน  
  2. การจัดองค์กร  
  3. การบังคับบัญชา  
  4. การประสานงาน  
  5. การควบคุม 
 บาร์โทล และ มาติน (Bartol & Martin) (1991:6) ให้ได้ความหมายว่าการจัดการเป็น
กระบวนการที่ทำให้ เป้าหมายขององค์การประสบความสำเร็จโดยผ่านหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ 
  1. การวางแผน  
  2. การจัดองค์การ  
  3. การใช้ภาวะผู้นำ 
  4. การควบคุม 
 โบว่ี และ คณะ (Bovee & Others) (1993 :5) ให้ความหมายว่าการจัดการเป็นกระบวนการ
ที่องค์การสามารถ บรรลุเป้าหมายโดยประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวางแผน การจัดองค์การ 
ภาวะผู้นำและการควบคุมองค์การในด้าน บุคลากร กายภาพ งบประมาณและแหล่งข้อมูล 
 โฮลต์ (Holt) (1993 : 3) ให้ความหมายว่า การจัดการเป็นศาสตร์ของการกระทำสิ่งต่างๆ โดย
ผ่านการกระทำของบุคลากร 
 พยอม วงศ์สารศรี ได้ให้คำจำกัดความ “การจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนทำงาน
ให้แก่องค์การ โดยการ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสให้เขาเหล่าน้ันมีความ
เจริญก้าวหน้าในการทำงาน” 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ สมชาย หริัญกิตติและเชาวลิต ประภวานนท์ (2548 : 15) ได้ให้ความหมาย 
ของการบริหาร และการจัดการว่า คำว่าการบริหารและการจัดการใช้แทนกันได้ความหมายของคำ ทั้ง
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สองคำนี้โดยสรุปแล้วไม่แตกต่างกัน หมายถึง กิจกรรมในการบริหาร ทรพัยากรและกิจการงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 ธงชัย สันติวงษ์ในปี พ.ศ. 2543 กล่าวถึงลกัษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ 
   1) ในด้านที่เป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคล หน่ึงที่ปฏิบัติตนเป็นผู้นำภายในองค์การ 
  2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร
ต่าง ๆ ในองคก์าร และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
  3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จ
ลุล่วง ไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร (พิมพ์
ครั้งที่ 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2543), หน้า 21-22.) 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. 2548 กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (management 
administration) การบริหาร การพัฒนา (development administration) แม้กระทั่งการบริหาร
การบริการ (service administration) แต่ละคำมี ความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้
อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 สว่น คือ  
  1. ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการ บริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ บริหารราชการ  
  2. มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คอื  
   2.1 การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning)  
   2.2 การดำเนินงาน (acting)  
   2.3  การประเมินผล (evaluating)  
  3. มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปใน ทิศทางที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น สำหรับส่วนที่ แตกต่างกัน คือ 
แต่ละคำมีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่อง 
การนำแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามา ใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกำไร การ
แข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และ
การลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความสำคัญเรื่องการบริหารรวมทั้ง การ
พัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของ
หน่วยงานของรัฐ ส่วนการ บริหารการบริการเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่
ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการ และการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548), หน้า 5.) 
 ธงชัย สันติวงศ์ (2540:1) กลา่วว่า การบริหารการจัดการคือ งานของหัวหน้าหรือผู้นำที่
จะต้องทำเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ทีม่ีคนหมู่มากอยู่รวมกัน และร่วมกันทำงานเพ่ือวัตถูประสงค์ที่ต้ังใจไว้จน
สำเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่ายๆ การ บรหิาร คือการทำให้งานสำเร็จลงได้โดยอาศัยผู้อ่ืน
เป็นผู้ทำให้สำเร็จน่ันเอง 
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 ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2540:1) กล่าวว่างานบริหารจัดการ หมายถึง กิจการที่เก่ียวกับ
การจัดการดำเนินงาน ให้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งน้ีเพ่ือให้งานขององค์กร
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 สมยศ นาวีการ (2538:18) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการ
วางแผน การจัดองค์กร การมี ส่วนร่วม และการควบคุมกำลังความพยายามของสมาชิกขององค์กร
และการใช้ทรพัยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสำเร็จของเป้าหมาย องค์ที่กำหนดไว้ 
 ร็อบบิน และ คูลเทอร์ (Robbins and Coulter) (1996:8) อ้างอิงในรุ่งนภา ตาอินทร์ 
(2551:14) อธิบายว่าการ บริหารการจัดการ คือ กระบวนการของกิจกรรมที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในองค์กรโดยไม่ได้ทำเอง 
 สรุป  
 “การจัดการ” หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศกึษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่
จะเช่ือมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าที่อันที่จะสร้าง และรกัษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอ้ืออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
 การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เน่ืองจากการจัดการเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอด มี
หลักเกณฑ์ สามารถพิสูจน์ ความจริงได้ ตลอดจนได้รับการศึกษาค้นคว้ากันอย่างต่อเน่ือง ส่วนในแง่
ของการเป็นศิลป์ ซึ่งหมายถงึการประยุกต์เอาความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะการจัดการใน
องค์กรแต่ละองค์กรมีปัจจัยทีแ่ตกต่างกัน ดังน้ันศาสตร์หรือความรู้ในด้านการ จัดการเพียงอย่างเดียว
จึงไม่สามารถจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ จำเป็นต้องประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับองค์กรแต่ละองค์กร 
 “การบริหาร” หมายถึง เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการ ดำเนินงานในองค์การเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายที่ต้ังไว้ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย การใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ 
โดยอาศัยปัจจัยทรัพยากรทางการบริหารคือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ ดังน้ัน การบริหาร
จึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการชักจูงให้คนหันมา
ช่วยเหลืองานขององค์การเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกนั ในการทำงานให้ได้รับผลสำเร็จตาม 
จุดหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โดยที่ผู้บรหิารต้องทำหน้าที่ เป็นทั้งหัวหน้า ผู้นำและผู้
ประสานงานอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยอาศัย กระบวนการ 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร 
การจัดการด้านบุคคล การอำนวยการ การ ประสานงาน การรายงาน และการจัดการงบประมาณ 
 “การบริหารจัดการ” คือ การใช้ความรู้ที่เป็นศาสตร์และทกัษะ ที่เป็นศิลป์ในการนำเอา
ทรัพยากรการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ มาใช้อย่างเป็น
กระบวนการ มีระบบระเบียบแบบแผน เพ่ือสามารถ ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 หน้าท่ีในการจัดการ (The Function of Management)  
 นักวิชาและนักบริหารได้มีการวิเคราะห์ว่า การจัดการเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ดังน้ันจึงได้จัด 
การศึกษาหน้าที่ของ การจัดการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ีคือ  
  1. การวางแผน (Planning)  
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  2. การจัดองค์การ (Organization)  
  3. การจัดหาคนเข้าทำงาน (Staffing)  
  4. ภาวะผู้นำ (Leading)  
  5. การควบคุม (Controlling) 
 สำหรับ Luther Gulick และ Lymdall Urwick ได้กำหนดหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการ
ไว้ 7 ประการด้วยกันคือ  
  1. P = Planning การวางแผน 
  2. O = Organizing การจัดองค์การ  
  3. S = Staffing การจัดการคนเข้าทำงาน  
  4. D = Directing การอำนวยการ  
  5. CO = Co-ordinating การประสานงาน  
  6. R = Reporting การรายงาน  
  7. B = Budgeting งบประมาณ 
 หน้าที่ของการจัดการและทักษะในแต่ละระดับขององค์การ 
 ผู้บริหารคือ บุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกิจกรรมต่างๆ ขององค์การเพ่ือให้ดำเนิน
ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ผู้บริหารขององค์การจะสามารถจัดการตามกระบวนการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่ ความสามารถทางการจัดการ 3 ชนิดคือ 
  1. ความสามารถด้านความคิด (Conceptual Skill) เป็นความสามารถในการมองภาพรวม
ทั่วทั้ง องค์การ และ ความสามารถท่ีจะรวบรวมเอากิจกรรมและสถานะการณ์ต่างๆ ตลอดจนเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในองค์การ  
  2. ความสามารถด้านคน (Human Skill) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การ
ทำงานเป็นทีม การสร้าง บรรยากาศในการทำงาน และการยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  
  3. ความสามารถด้านงาน (เทคนิค) (Technical Skill) มีความรู้ ความชำนาญ กระบวนการ 
วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงาน และความสามารถในการประยุกต์ให้งานประสบความสำเร็จได้ดี 
 ทรัพยากรในการบริหารการจัดการ 
 ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหารต้องให้ความสนใจ เพ่ือให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์
ขององค์การประสบ ความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปน้ีคือ 
  1. คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการ
จัดการ  
  2. เงิน (Money) คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
ดำเนินการต่อไปได้  
  3. วัสดุ (Materials) คือวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ปัจจัยอ่ืน จำเป็นต้องมีคุณภาพ
และมีต้นทุนทีต่่ำ เพราะมี ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต  
  4. เคร่ืองจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีศกัยภาพที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการผลิต เช่นกัน 
 ความมีประสทิธิผลทางการจัดการ (Managerial Effectiveness)  
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 การใช้ทรัพยากรของ ผู้บริหารต้องคำนึงถึงความ มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ความมี
ประสิทธิผลทางการจัดการ คือ การใช้ทรัพยากรขององค์การเพ่ือตอบสนองต่อ เป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิผล ระดับของ ความมีประสิทธิผลในการจัดการขององค์กร หมายถึงความมี
ประสิทธิผล ในการจัดการของผู้บริหาร 
 
 
 
 ความมีประสทิธิภาพทางการจัดการ (Managerial Efficiency)  
 หมายถึงสัดส่วนของ ทรัพยากรท้ังหมดของ องค์การที่สนับสนุนผลผลิตระหว่างกระบวนการ
ผลติ ถ้ามสีัดสว่นสูง หมายความว่าประสิทธิภาพของผู้จัดการในการใช้ ทรัพยากรมีมาก ทรัพยากรของ
องค์การไม่ได้หมายถึง เพียงแต่วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการเท่าน้ัน แต่ รวมถึง
ความพยายามของบุคคล ในองค์การด้วย 
 ทักษะทางการจัดการ (Management Skills) 
 คาร์ซ กล่าวว่าความสำเร็จของการจัดการขั้นอยู่กับการปฏิบัติงานมากกว่าคุณลักษณะ ทาง
บุคลิกภาพ ความสามารถของผู้บริหารในการปฏิบัติงานคือผลลัพธ์ที่มาจากทักษะทางการจัดการ 
ผู้บริหารมีทักษะทางการจัดการที่สำคัญ จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมีโอกาสประสบความสำเร็จ
ได้สูง 
 ทักษะ 3 ประการที่สำคัญต่อการจัดการที่ประสบความสำเร็จ (คาร์ซ อ้างถึงใน  
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2551 : 10- 11) ได้แก่ 
  1.ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical skills) เก่ียวข้องกับความรู้และความชำนาญเฉพาะ
ทางในการทำงานที่ เก่ียวข้องกับเทคนิคและกระบวนการ บุคคลที่ต้องใช้ทักษะในด้านนี้มาก ก็เช่น 
วิศวกร นักคอมพิวเตอร์ นักบัญชี เป็นต้น ทักษะนี้มีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับการทำงาน ที่
เก่ียวข้องกับกลไก  
  2.ทักษะทางด้านมนุษย์ (Human skills) เป็นทักษะที่สรา้งความร่วมมือกับทีม ทักษะน้ี
เก่ียวข้องกับความเข้าใจ บุคคลอ่ืน และสามารถร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี  
 
  3.ทักษะทางด้านแนวคิด (Conceptual skills) เก่ียวข้องกับความเข้าใจความสัมพันธ์ของ 
ส่วนต่างๆ ของธุรกิจใน แต่ละด้านมีความเกื้อกูลกันอย่างไร และมองเห็นภาพรวมขององค์การได้ 
กิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางด้านนี้ ได้แก่ การตัดสินใจ การวางแผน และการจัดองค์กร 
  นอกเหนือจากทักษะทั้ง 3 ด้านน้ี ในปัจจุบัน ทักษะทางด้านการวินิจฉัย (Diagnostic skills) 
ได้เข้ามามีความสำคัญ ต่อผู้บริหาร เพราะผู้บริหารประสบความสำเร็จจำนวนมากได้นำเอาทักษะ 
ทางด้านนี้มาใช้ในองค์การ ทักษะทางด้านวินิจฉัย ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ของสาเหตุและ 
ผลกระทบ(cause-and-effect) ได้ดีมากย่ิงขึ้นและจดจำได้ถึงแนวทางใน การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
 ความต้องการทักษะในแต่ละด้านของผู้บริหารควรมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับของการ
จัดการหรือ การบริหารเป็นสำคัญ 
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 กระบวนการบริหารจัดการ  
 กระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การวางแผน (Planning)  
 การวางแผนเป็นขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์และพิจารณา ถึงวิธีการที่ควรปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน (Schermethorn. 1999 : G-7) ดังน้ันผู้บริหาร จึงต้องตัดสินใจว่าบริษัท
มีวัตถุประสงค์อะไรในอนาคตและจะต้องดำเนินการ อย่างไรเพ่ือให้บรรลุ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
น้ัน การวางแผนประกอบด้วย 
  1.1 การดำเนินการตรวจสอบตัวเอง เพ่ือกำหนดสถานภาพในปัจจุบันขององค์การ  
  1.2 การสำรวจสภาพแวดล้อม  
  1.3 การกำหนดวัตถุประสงค์  
  1.4 การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต  
  1.5 การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร  
  1.6 การประเมนิแนวทางปฏิบัติงานที่วางไว้  
  1.7 การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ของ การควบคุมไม่
เป็นไปตามที่ กำหนด  
  1.8 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 2. การจัดองคก์าร (Organizing)  
 การจัดองค์การเป็นขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใช้ในการ ทำงาน เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการทำงาน น้ัน (Schermerhorn. 1999 : G-7) หรือเป็นการจัดแบ่งงาน และจัดสรร
ทรัพยากรสำหรับงาน เพ่ือให้งานเหล่าน้ันสำเร็จ (Schermerhorn, Hunt ;& Osborn. 2000 : G-8) 
การจัดองค์การประกอบด้วย 
  2.1 การระบุและอธิบายงานที่จะถูกนำไปดำเนินการ  
  2.2 การกระจายงานออกเป็นหน้าที่ (Duties)  
  2.3 การรวมหน้าที่ต่างๆ เข้าเป็นตำแหน่งงาน  
  2.4 การอธิบายสิ่งจำเป็นหรือความต้องการของตำแหน่งงาน  
  2.5 การรวมตำแหน่งงานต่างๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม และ
สามารถบริหารจัดการได้  
  2.6 การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่  
  2.7 การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์การเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และผลลพัธ์
ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กำหนด  
  2.8 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดการองค์การเป็นไปอย่างทั่วถึง  
  2.9 การกำหนดความจำเป็นของทรัพยากรมนุษย์  
  2.10 การสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ  
  2.11 การคัดเลือกจากบุคคลที่สรรหามา  
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  2.12 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ  
  2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย์ เมื่อสถานการณ์ 
เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ิของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กำหนด  
  2.14 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเข้าทำงานเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 3.การชักนำ (Leading)  
 การชักนำเป็นขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และชักนำความพยายามของ
พนักงานให้บรรลุเป้าหมายของ องค์การ (Schermehorn. 1999 : G-5) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง กับการให้
ความพยายามของผู้จัดการที่กระตุ้นให้พนักงานมีศักยภาพ ในการทำงานสูงดังน้ันการชักนำ 
(Leading) จะช่วยให้บรรลุผลสำเร็จ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประกอบด้วย    
  3.1 การติดต่อสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค์ให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ทราบ  
  3.2 การมอบหมายมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ  
  3.3 การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ของการ
ปฏิบัติงาน  
  3.4 การให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาบนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน  
  3.5 การยกย่องสรรเสริญและการตำหนิติเตียนอย่างยุติธรรมและถูกต้องเหมาะสม  
  3.6 การจัดหาสภาพแวดล้อมมากระตุ้นการจูงใจ โดยการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสำรวจ ความ
ต้องการและ สถานการณ์เปลี่ยนแปลง  
  3.7 การทบทวนและการปรับวิธีการของภาวะความเป็นผู้นำ เมื่อสถานการณ์ เปลี่ยนแปลง 
และผลลัพธ์ ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กำหนด  
  3.8 การติดต่อสื่อสารโดยทั่วทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผู้นำ 
 4. การควบคมุ (Controlling)  
 การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลการทำงาน และแก้ไขปรับปรุงในสิ่ง ที่จำเป็น 
(Schermerhorn, Hunt ;& Osborm. 2000 : G-3) หรอืเป็นขั้นตอนของการวัดผลการทำงาน และ
ดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้ บรรลผุลที่ต้องการ (Schermerhorn. 1999 : G-2) การควบคุมประกอบด้วย  
  4.1 การกำหนดมาตรฐาน  
  4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน  
  4.3 การแก้ไขความบกพร่อง  
 
  4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ ของการ
ควบคุมไม่ เป็นไปตามที่กำหนด 
  4.5 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ  
 ถนัด เดชทรัพย์ (2550:21-27) กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิต และ
กิจกรรมต่าง ๆ ก็ดี ทาง เศรษฐกิจทางการ ตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องอาศัย
ระบบของการจัดการเช่นในปัจจุบันน้ี กระทั่ง เมื่อ มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณ ปี 
ค.ศ 1880 เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง อย่างมาก อันมีผลทำให้ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มี
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การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลอดจนมี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และ แนวคิด
เก่ียวกับการจัดการเริ่มเป็นที่ยอมรับและขยายตัวมากขึ้น มีการพัฒนามากข้ึนเป็นลำดับ 
 แนวคิดทางการบริหารและการจัดการได้วิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นลำดับ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
ดังน้ี 
 1. แนวคิดก่อนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre– Scientific Management)  
 ในยุคน้ีเป็นยุค ก่อนปี ค.ศ. 1880 ซึ่งการบรหิารในยุคน้ีอาศัยอำนาจหรือการบังคับให้คนงาน
ทำงาน ซึ่งวิธีการบังคับอาจใช้ การ ลงโทษ การใช้แส้ การ ทำงานในยุคน้ีเปรียบเสมือนทาส คนในยุคน้ี
จึงต้องทำงานเพราะกลัวการลงโทษ  
 2. แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)  
 แนวคิดน้ีเร่ิมในช่วงของการ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม คือประมาณปี ค.ศ 188 เป็นต้นมาจนถึงปี 
1930 ในยุคน้ีได้ใช้หลักวิธีการจัดการแบบ วิทยาศาสตร์มาช่วยในการบริหารการจัดการ ทำให้ระบบ
บริหารการจัดการแบบโบราณได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งบุคคลที่มีช่ือเสียงในการบริหารในยุคน้ี ม ี2 
ท่าน คือ Frederich W. Taylor และ Henri J. Fayol 
 Frederich W.Taylor ได้รับการยอกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือ
บิดาของ วิธีการจัดการที่มี หลักเกณฑ์ โดยได้ศึกษาหาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดย Taylor ได้เข้าทำงานคร้ัง แรกในโรงงานท่ีเพนซิลวาเนีย เมื่อปี ค.ศ.1878 ซึง่
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมาก การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ไม่มี มาตรฐานในการประเมินผลงาน
ของคนงาน การแบ่งงานไม่เหมาะสม การ ตัดสินใจขาดหลกัการและเหตุผล 
 Taylor ได้คัดค้านการบริหารงานแบบเก่าที่ใช้อำนาจ (Power) ว่าเป็นการบริหารท่ีใช้ไม่ได้
และมีความ เช่ือว่า การ บริหารท่ีดีต้องมีหลักเกณฑ์ การทำงานไม่ได้เป็นไปตามยะถากรรม Taylor จงึ
ได้ศึกษาและวิเคราะห์เวลาการเคลื่อนไหวในขณะทำงาน ( Time and Motion ) เพ่ือดูการทำงาน
และการเคลื่อนไหวของคนงานในขณะทำงาน โดยได้คิดค้นและ กำหนด วิธีการทำงานที่ดีที่สุด (One 
Best Way) สำหรับงานแต่ละอย่างที่ได้มอบหมายให้คนงานทำ ดังน้ัน ผู้บริหารการ จัดการ จึงต้อง
เน้นและปฏิบัติดังน้ี  
  1. กำหนดวิธีการทำงานด้วยหลักเกณฑ์ที่ได้มีการทดลองแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด  
  2. การคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ต้องทำอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้บุคลากรที่
เหมาะสม  
  3. ต้องมีการประสานร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคนงาน  
  4. ผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในด้านการวางแผน และมีการมอบหมายงานตาม
ความถนัดด้วย 
 สำหรับการศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ ( The Scientific Approach ) มีส่วนประกอบสำคัญ 
3 ลักษณะคือ 
  1. มีแนวคิดทีชั่ดเจน (Clear Concept) แนวความคิดต้องชัดเจนแน่นอนในสิ่งที่จะวิเคราะห์  
  2. วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) สาขาพิจารณาข้อเท็จจริงได้ทางวิทยาศาสตร์หรือสังเกต
ได้ แล้วนำข้อมูล ดังกล่าวมาทำการทดสอบความถูกต้อง ถ้าเป็นจริงก็คือหลักเกณฑ์ (Principles)  
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  3.ทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจัดระบบความคิดและหลกัเกณฑ์มารวมกันเพ่ือได้ความรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 Henri J. Fayol เป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างผลงานทางแนวความคิดเกี่ยวกับ
การบริหาร ซึ่งมุ่งที่ ผู้บริหารระดับสูง โดยศึกษากฎเกณฑ์ที่เป็นสากลและได้เขียนหนังสือ Industrial 
General Management โดย Henri J. Fayol ได้เสนอแนวคิดและกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
ของผู้บริหารดังน้ี 
 1.) หน้าท่ีของนักบริหาร (Management Functions) มีดังน้ี  
  1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมการวางแผนการทำงาน
ขององค์การไว้ล่วงหน้า  
  1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมจัดโครงสร้างของ
องค์การให้เหมาะสมกับ ทรัพยากรทางการบริหาร  
  1.3 การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่ผูบ้ริหารจะต้องมีการวินิจฉัยสัง่การที่ดี เพ่ือให้
การดำเนินงานขององค์การ ดำเนินการไปตามเป้าหมาย  
  1.4 การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การที่มีผูบ้ริหารมีหน้าทีเ่ช่ือมโยงต่าง ๆ 
ขององค์การให้ดำเนินไป อย่างสอดคล้องต้องกัน  
  1.5 การควบคมุ (Controlling) หมายถึง การท่ีผู้บริหารคอยควบคุมและกำกับกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์การให้ดำเนิน ไปตามแผนที่วางไว้ 
 
 2.) หลักการบริหาร (Management Principle)  
 Fayol ได้วางหลักพ้ืนฐานทางการบริหารไว้ 14 ประการ ดังน้ี  
  2.1 การแบ่งงานกันทำ (Division of work) การแบ่งงานกันทำจะทำให้คนเกิดความชำนาญ
เฉพาะอย่าง (Specialization) อันเป็นหลักการใช้ประโยชน์ของคนและกลุ่มคน ให้ทำงานเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
  2.2 อำนาจหน้าที่ (Authority) เป็นเคร่ืองมอืที่จะทำให้ผู้บริหารมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติงานท่ีต้องการได้โดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดขึ้นตามมาด้วย ซึ่งจะมีความ
สมดุลซึ่งกันและกัน 
  2.3 ความมรีะเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองค์การจะต้องเคารพเช่ือฟัง และปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ กติกาและ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่องค์การกำหนดไว้ ความมีระเบียบวินัยจะมาจากความเป็น
ผู้นำที่ดี  
  2.4 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทำงานใต้บังคับบัญชาควร 
ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันจะเกิดการโต้แย้งสับสน  
  2.5 เอกภาพในการส่ังการ (Unity of Direction) ควรอยู่ภายใต้การจัดการหรือการสั่งการ
โดยผู้บังคับบัญชาคนหน่ึง คนใด 
  2.6 ผลประโยชน์ขององค์การมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordinatation of 
individual interest to the general interest) คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นอันดับแรก  



24 
 

  2.7 ผลตอบแทนที่ได้รับ (Remuneration of Personnel) ต้องยุติธรรม และเกิดความพึง
พอใจทั้งสองฝ่าย  
  2.8 การรวมอำนาจ (Centralization) ควรรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางเพ่ือให้สามารถควบคุม
ได้  
  2.9 สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การติดต่อสื่อสารควรเป็นไปตามสายงาน  
  2.10 ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ผู้บริหารต้องกำหนดลักษณะและขอบเขตของงาน 
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการทำงาน 
  2.11 ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรม และความเป็นกันเอง เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดี  
  2.12 ความมั่นคงในการทำงาน (Stability of Tenture of Personnel) การหมุนเวียน
คนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ และความมั่นคงในการจ้างงาน  
  2.13 ความคิดริเร่ิม (Initiative) เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็น ให้แสดงออกถึงความคิด
ริเร่ิม  
  2.14 ความสามัคคี (Esprit de Corps) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์การ 
 
 3.) แนวคิดการจัดการยุคมนษุย์สัมพนัธ์ ( Human Relation )  
 แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์เป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ที่เน้น
ประสิทธิภาพ ของการ ทำงาน และมองข้ามความสำคัญของคน เห็นว่ามนุษย์ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มคีวาม
ต้องการมากนัก มีพฤติกรรมที่ง่ายต่อความ เข้าใจ โดยอาศัยโครงสร้างขององค์การมาเป็นตัวกำหนด 
และควบคุม ให้มนุษย์ทำงาน ให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งยุคมนุษย์สัมพันธ์ น้ันเป็นแนวคิดที่อยู่ในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ 1930 – 1950 เน่ืองจากเล็งเห็น ว่า การจัดการใด ๆ จะบรรลุผลสำเร็จได้น้ันจะต้อง 
อาศัยคนเป็นหลัก ดังน้ันแนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ จึงได้ให้ความสำคัญในเร่ืองราวความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Interpersonal Relations) จึงทำให้เร่ืองราวของมนุษย์สัมพันธ์ ( Human Relation ) 
กลับมามีบทบาทสำคัญมากขึน้ 
 นักวิชาการสำคัญทีใ่ห้การสนับสนุนและศึกษาแนวคิดน้ี คอื Greorge Elton Mayo ได้ทำ.
การ ทดลองวิจัยที่เรียกว่า “ Hawthorne Experiment” เมื่อปี ค.ศ. 1924 –1927 ณ Western 
Electric Company ในเมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งจดุประสงค์ก็คือต้องการเข้าใจพฤติกรรมของ
คนในหน้าที่งานที่จัด ไว้ให้ ปรากฏว่าคนทำงานมิใช่ทำงานเพ่ือหวัง ผลตอบแทนด้วยตัวเงินเพียงอย่าง
เดียว แต่คนทำงานต้องการด้าน สังคมภายในกลุ่ม ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ที่เป็นเร่ือง ของจิตใจ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนงานด้วยกัน 
 การศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาทดลองออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. การศึกษาทดลองภายในห้อง (Room Studies)  
 ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างภายใน ห้องทำงาน เพ่ือสังเกตประ
สิทธิของการทำงานว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
 2. การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ (Interviewing Studies)  
 การทดลองน้ีก็เพ่ือค้นหาความเปลี่ยนแปลงในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการ
ทำงานและการบังคับบัญชา  
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 3. การศึกษาโดยการสังเกต (Observation Studies)  
 เป็นการสังเกตการทำงานของคนและปัจจัยอ่ืนๆ จากการ ทดลองนี้ได้ประโยชน์หลายประการ
คือ  
  3.1 คนมิใช่วัตถุสิ่งของ คนมชีีวิตจิตใจ จะซือ้ด้วยเงินอย่างเดียวมิได้  
  3.2 การแบ่งงานกันทำตามลักษณะเฉพาะตัว มิใช่มีประสทิธิภาพสูงสุดเสมอ  
  3.3 เจ้าหน้าทีร่ะดับสูง การจูงใจด้วยจิตใจมีความสำคัญ และมีความหมายมากกว่าการจูงใจ
ด้วยเงินตรา  
  3.4 ประสทิธิภาพการทำงานหาได้ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวไม่ยังขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ภายใน องค์การด้วย 
 จากการศึกษาแนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ ทำให้ได้มีการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ทางการจัดการมาก
ขึ้น โดยนำเอาหลักการ จัดการมาผสมผสานกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ทำให้ได้ความรู้ที่
หลากหลายมากข้ึน เช่น นักวิชาการ Abram Maslow ได้ศึกษาการแสวงหาความต้องการของมนุษย์ 
ว่ามนุษย์เราแสวงหาอะไร โดยเขาได้เสนอ ทฤษฎีลำดับข้ันของความ ต้องการ (Hierachy of Need) 
ส่วนFrederick Herzberg ได้ศึกษา รูปแบบของการจูงใจโดยได้เสนอ ทฤษฎี Two Factor Theory 
Of Motivation เป็นต้น โดยจะนำเสนอทฤษฏีที่กล่าวมาดังต่อไปน้ี 
 1. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนษุย์ (Hierachy of Need)  
 มาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ เป็นเร่ืองแรงจูงใจแบ่งความ
ต้องการของมนุษย์ต้ังแต่ ความต้องการด้านกายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการ
ด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพนับถือ และประการสุดท้าย คอื การบรรลุศกัยภาพของตนเอง 
คือมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงข้ันสูงสุดจากการทำงาน ผู้บริหารจะต้อง จัดหาหนทางสนองความ
ต้องการของผู้ทำงานซึ่งส่งเสริมเป้าหมายขององค์การด้วย และเพ่ือขจดัสิ่งที่มาขัดขวางการสนอง 
ความต้องการและทำให้เกิดความไม่สบายใจ เจตคติในทางลบ หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติ 
 2. ทฤษฎีการจูงใจ - สุขอนามัยของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg's Motivation Hygiene 
Theory)  
 ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจของ เฮอร์เบอร์ก ทฤษฎีน้ีได้ต้ังสมมติฐานเก่ียวกับองค์ประกอบที่จะ 
สนับสนุนความ พอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) และองค์ประกอบที่สนับสนุนความ ไม่พอใจ
ในการทำงาน (Job dissatisfaction) ดังน้ี 
 พวกท่ี 1 ตัวกระตุ้น (Motivator) คือ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพอใจ ได้แก่ 
  - งานที่ปฏิบัติ  
  -ความรู้สึกเก่ียวกับความสำเร็จของงาน 
  - ความรับผิดชอบ  
  - โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 พวกท่ี 2 ปัจจยัสุขอนามัย (Hygiene) หรอื องค์ประกอบที่สนับสนุนความ ไม่พอใจในการ
ทำงาน ได้แก่  
  - แบบการบังคับบัญชา  
  - ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล  
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  - เงินเดือนค่าตอบแทน  
  - นโยบายของการบริหาร 
 
 
 3. แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management)  
 แนวคิดในยุคน้ีเร่ิมต้ังแต่ปี ค.ศ 1950 – ปัจจุบัน ซึ่งในขณะน้ีเศรษฐกิจ และธุรกิจขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ความสลับซับซอ้นในการบริหารการจัดการก็มากข้ึน เพราะฉะน้ันการจัดการสมัยใหม่ จึง
ต้องใช้หลักทาง คณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไรก็
ตาม การบริหารการจัดการ สมัยใหม่ก็ยังมไิด้ทิ้งหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวคดิในด้านมนุษย์
สัมพันธ์เสีย ทีเดียว 
 การจัดการเชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “ a set of 
interdependent, interaction element “ ตัวอย่างเช่น คนเป็นระบบ เพราะในร่างกายของคนเรา
น้ัน ประกอบด้วย อวัยวะ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันอย่างอัตโนมัติ ระบบจึงถือเป็น Grand 
Theory เป็น ทฤษฎีขนาดใหญ่ เพราะมีระบบย่อยหรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ ของ
องค์การไม่ว่าภายใน หรือภายนอก ล้วนแต่มคีวามสัมพันธ์ เก่ียวเนื่องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ดังน้ัน 
การบริหารการจัดการจึงต้อง ปรับตัวให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ทีก่ล่าว จึงจะทำ ให้องค์การ เติบโต อยู่รอด และสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 
 การจัดการโดยใช้คณิตศาสตร ์หรือเชิงปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจ (Quantitative or 
Decision Making Approach) การศึกษาในแนวน้ีจะใช้ เคร่ืองมือสมัยใหม่มาช่วยในการตัดสินใจ เช่น
การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ การวิจัย การใช้ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทำให้ต้องมีหลักการและเหตุผลมีหลกั
มีเกณฑ์ และเป็นการบริหาร การจัดการที่สามารถลดความเสี่ยง ขององค์การได้ในระดับหน่ึง 
  
แนวคิดเก่ียวกับการบรหิารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management ; NPM)  
  
 เป็นแนวความคิดที่รวมแนวความคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน 
วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่  เข้ากับแนวความคิดประชาธิปไตยแนวทางใหม่ (New Democracy) 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ( NPM) เริม่ต้นในช่วงทศวรรษที่ 1980-1990 โดยมีนักวิชาการ ฮูด 
(Hood. 1991 : 3-18) ได้ให้นิยามของ NPM ว่า  1) เป็นการบริหารงานโดยมืออาชีพ (Professional 
Management) ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญในงานเฉพาะทางมากขึ้น การบริหารมีความล่องตัวและ
อิสระ 2) การบริหารงานมีเป้าหมายและทศิทางชัดเจนให้ความสำคัญต่อผลงานมากกว่ากระบวนการ 
3) เน้นผลสมัฤทธ์ิของงานและควบคุมทรัพยากรในการบริหารงาน 4) ปรบัปรุงโครงสร้างองค์การให้
เหมาะสม เช่น ปรับลดหน้าทีท่ี่ไม่จำเป็น ยุบบางหน่วยงาน หรือให้เอกชนเข้ามารับงานจ้างเหมา งาน
บางประเภท 5) ส่งเสริมให้แขง่ขันการบริการสาธารณะโดยให้ภาคเอกชนที่ชำนาญเฉพาะทางเข้า
ร่วมงาน และ 6) ใช้วิธีการเลียนแบบการบริหารงานที่ทันสมัยของภาคเอกชน (Business-like 
Approach)  
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  โรเดส (Rhodes.  1997 : 48) ได้กล่าวถึง NPM ว่าเป็นกระบวนที่นำแนวคิดการจัดการนิยม 
(Managerialism) กับแนวคิดเศรษฐศาสตรส์ถาบันแนวใหม่ (New Institutional Economics) มา
ผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน ต่อมาภายหลังแนวคิดน้ีก็ได้ขยายผลออกไปสู่การบริหารจัดการสู่ระบบ
การตลาดแบบทุนนิยม นอกจากน้ี กรูน่ิง (Gruening. 2001 : 1-26) ได้สรปุแนวคิดของ NPM ว่าได้รับ
การพัฒนาจากแนวคิด การจัดการนิยมและเศรษฐศาสตรนี์โอคลาสสิค มาสู่การบริหารจัดการ
ประชาธิปไตยแนวทางใหม่ทีเ่น้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 
 ในภาพรวมของแนวความคิดของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เป็นการสร้างความ
หลากหลายด้านการบริหารงานในตัวเอง เช่น แนวความคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค เศรษฐศาสตร์
สถาบัน การจัดการสมัยใหม ่ประชาธิปไตยแนวใหม ่โดยมีเป้าหมาเพ่ือให้การบริหารมีความคล่องตัว มี
ความอิสระเพ่ือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ความคุ้มค่าด้านงบประมาณอย่างไรก็ดี แม็ทไทเชน (Mathiasen. 1999 : 90-95) ได้ให้ความเห็นว่า
แม้แนวความคิดของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่(New Public Management ; NPM) แต่ก็ได้รับ
การวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวความคิดน้ียังขาดเอกภาพเป็นเพียงนำทฤษฎีเก่า ๆ มาอธิบายใหม่ 
(Repackaging) เมื่อนำมาใช้กับระบบราชการแล้วก็พบความแตกต่างระหว่างธรรมชิตการบริหารงาน
ของภาครัฐและเอกชนนอกจาน้ียังขาดการประเมินความเที่ยงธรรม ความถูกต้องในการบริหารงานอีก
ด้วย แม้จะมีขอ้ได้แย้งบ้างถึงความไม่สมบูรณ์ของแนวความคิด แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม ่(NPM) ก็ยังได้รับความนิยมและเป็นแนวความคิดกระแสหลักในการปฏิรูประบบราชการ
ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงกรบวนทัศน์ และวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจากากรบริหารงานภาครัฐ
ตามประเพณีนิยมแบบด้ังเดิม 
 สรุปแล้ว การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เป็นการนำแนวความคิดด้านการบริหารจาก
หลาแนวคิดมาผสมผสาน โดยใช้เคร่ืองมือกรจัดกรในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองมือซึ่งสามารถ
พิจารณาแนวความคิดของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ได้ดังน้ี 1) ด้านวัตถุเน้นการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยเพ่ือปรับตัวให้เข้าสู่ระบบตลาด 2) สรา้งค่านิยมการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 3) เน้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารคุณภาพโยรวม เป็นต้น 4) เน้นการปรบัปรุงโครงสร้าง
การบริหารระบบราชการ เช่น การลดอัตรากำลัง การลด ยุบ รวมส่วนราชการที่เกินความจำเป็น การ
ให้ภาคเอกชนข้าร่วมงานโดยการจ้างเหมางาน การเปิดให้แข่งขันกันให้บริการสาธารณะ และ 5) เน้น
ความโปร่งใสเพ่ือการตรวจสอบจากสังคม เป็นต้น 
 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารราชการของไทยมากขึ้น
ในปัจจุบัน การนำแนวความคิดน้ีมาใช้ยังคงให้ความสำคญักับหลักการปรัชญา เช่น การให้ความ- 
สำคัญต่อความรับผิดชอบต่อผลงาน การควบคุมผลสัมฤทธ์ิการเช่ือมโยงให้เข้ากับการจัดสรรทรัพยากร
และการให้รางวัล การปรับโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เป็นแนวคิดสำคัญจากพระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
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(ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2545 มาตรา 3/1 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคลอ้ง
กับเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ 
เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน ประชาชน ได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการ และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้รูปแบบของ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการได้รับการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติใหม่ ปรับเปลี่ยนจากการ
บริหารแบบเดิมที่ใช้กำหมายเป็นกรอบในการปฏิบัติแบบตายตัว (Rule of Law) ไปสูก่ารบริหารตา
ภารกิจ (Mission) โดยมุ่งเน้นภารกิจที่จะต้องทำการปฏิบัติหรือรูปแบบที่จะให้บริการต่อประชาชนทั้ง
ด้านพ้ืนที่กระบวนการ หรือลักษณะในการให้บริการทำให้เกิดความจำเป็นในการจัดองค์การใหม่ เช่น 
องค์การแบบพิเศษ หน่วยบริการเฉพาะกิจ ศูนย์บริการภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ก็มี
ความเข้มข้นเพราะต้องรับผิดชอบต่อผลงาน และความมปีระสิทธิภาพขององค์การภาครัฐท้ังระบบ ซึ่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อผลงานในมาตรา 9 และกำหนดตัวช้ีวัดผลงการดำเนินงาน (Performance Key 
Indicator ; PKI) เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน 

เคร่ืองมือการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
น้ันส่วนใหญแ่ล้วจะถูกนำมาใช้ภายหลังจากที่นโยบายหลัก ๆ ที่สำคัญผา่นมติคณะรัฐในตรีหรือผ่าน
รัฐสภา เช่น การพัฒนาระบบมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดการและสมัฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ 
(Thailand International Public Sector Standard management System and Outcomes ; 
P.S.O.) ก็สอดคล้องกันระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการและ
สัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ พ.ศ. 2543 ต่อมารัฐบาลก็ได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พงศ. 2542 ซึ่งเคร่ืองมือการจัดการที่นำมาใช้กับ
หน่วยงานภาครัฐในช่วงเวลาน้ีคือระบบมาตรฐาน ISO 9000 ต่อมในปี พ.ศ.  2546 รฐับาลก็ได้ออก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 ซึง่ถือว่าเป็น
นโยบายหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เลยทีเดียวโดยได้มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำ
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ ได้แก่ 1) การจัดการโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Result-
based Management) ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนการบริหารราชการให้มามุ่งเน้นที่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามภารกิจ โดยให้มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ (Key Performance Indicators ; KPI) เป้าหมาย
ให้จัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายน้ัน โดยให้อิสระแกส่ว่นราชการในการเลือกวิธีการปฏิบัติ แต่
จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 2) การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management ; TQM) การเครื่องมือการจัดการน้ีปรากฏใน
มาตรา 45  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ ของภารกิจ คุณภาพให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ มาตรา 42 ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ได้ง่ายข้ึน และ 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award ; PMQA) เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาองค์การในภาพรวม เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามคำ
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รับรองการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2549 และมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับพระรากฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่พี พ.ศ. 2546 เน่ืองจากเคร่ืองมือน้ีได้รับการพัฒนาโดย
นำจุดเด่น และจุดด้อยของเคร่ืองมืออ่ืน ๆ มาประยุกต์และปรับปรุงโดยสนับสนุนให้ส่วนราชการ ที่ได้
ประเมินตนเองในภาพรวมตามลำดับข้ันตอน 7 ขั้นตอน โดยหน่วยราชการสามารถแสดงความจำนง
เพ่ือสมัครเข้าสูร่ะบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรบัการตรวจประเมินเพ่ือรับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ต่อไป 

สรุป เคร่ืองมือการบริหารจัดการที่กล่าวถึงในการวิจัยน้ีล้นแล้วแต่มีความเก่ียวข้องกับ
นโยบายต่าง ๆ ที่ถูกประกาศใช้ในการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐทั้งสิ้น เพราะเป็นเคร่ืองมือที่มี
ส่วนสำคัญทีจ่ะทำให้การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐประสบผลสำเร็จ แม้ว่าเคร่ืองมือการบริหาร
จัดการบางอย่างจะถูกประกาศใช้มาก่อนหน้าการประกาศใช้นโยบายก็ตาม แต่นโยบายการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐก็ได้หยิบยกและเน้นความสำคัญกับเครื่องมือเหล่าน้ันโดยนำกับมา
ทบทวนใช้กับส่วนราชการอีกครั้ง 
 แนวความคิดเรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ระดับความสามารถของการบริหารจัดการของ
ภาครัฐที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลสมัฤทธ์ิจากคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ จนประชาชนเกิดความพึงพอใจแประทับใจในทีสุ่ดส่วนผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ หมายถึง 
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายในภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ผลสมัฤทธ์ิที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะต้องเป็นผลจากการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐด้วย เช่น สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีไม่จำเป็น มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองจนสามารถลดความสูญเปล่าต่างๆ ได้เป็นต้น 

Public Sector Management Quality Award (PMQA) หมายถึงรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐทีม่ีผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศหรือ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นการจูงใจให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี PMQA  จึงเป็นการบริหารราชการแนวใหมท่ี่ที่ประยุกต์มาจากระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management ; TQM) โดยนำการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategy Management) มาใช้ร่วมกับเคร่ืองมือทางการบริหารจัดการต่าง ๆ และ
ประยุกต์ให้เหมาะสมเข้ากับระบบราชการไทย PMQA จะช่วยให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐโดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วนตนเองซึ่งเป็นการทบทวนสิ่งที่
องค์การดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ซึ่งมีพ้ืนฐาน
ทางเทคนิคและกระบวน- การเทียบเท่ากับเกณฑ์รางวัลระดับนานาชิต) เมื่อองค์การตรวจประเมิน
ตนเองแล้วพบว่า ยังมีบางเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจเมือเทียบกับเกณฑ์ 
องค์การก็จะต้องปรับปรงในเรื่องนั้น ๆ หรือปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพ่อยกระดับและพัฒนาองค์การให้
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ได้มาตรฐานตามเกณฑ์และพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ืองต่อไปสู่ความเป็นเลิศโดยมีแรงจูงใจในรูปของ 
การได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมาย 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าวข้างต้นน้ีจะเกิดจากความเพียรพยายาม ความ
อดทนหลอมรวมกับความต้ังใจจริงของทุกคนในองค์การ เพ่ือนำหาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
ดังน้ันการบริหารจัดการภาครัฐที่มคีุณภาพจึงต้องมีการประเมินผลกรปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองด้วย การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง จะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทำงานของหน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยยึดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

PMQA จึงเป็นการบริหารราชการแนวใหมท่ี่นากรบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy 
Management) มาใช้ร่วมกับเคร่ืองมือการบริหารจัดการต่าง ๆ โดยประยุกต์ให้เข้ากับระบบราชการ 
โยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าควรจะต้องทำอะไรบ้าง จึงจะพาองค์การไปสู่องค์การที่มีความเป็นเลิศ 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2549ก : 5) สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้กำหนด
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศไทย (Thailand Quality Award ; TQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award ; MBNQA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึน้
ทาจาการเก็บข้อมูลองค์การที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในระดับโลก เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
นำไปใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของตนเอง โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิไปยังเป้าหมาย
สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ การส่งมองคุณค่าการให้บริการ ที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ
แก่ประชาชนหรือลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราการที่จะ
ได้รับ การปรับปรุงข้ึนเรื่อย ๆ และประการที่สอง คือ การปรับปรุงสมรรถนะและความสามารถของ
องค์การในทุก ๆ ด้าน 

ดังน้ัน ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะต้อง มีการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศตามการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 2 
ส่วน ดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2549ข : 6-8) 

ส่วนที่ 1 คือ ลกัษณะสำคัญขององค์การ เป็นการอธิบายถึงวิธการดำเนินการขององค์การ 
สภาพแสดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนในกรปฏิบัติราชการ ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และระบบการปรับปรุงผล การดำเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุม
ระบบการบริหารจัดการขององค์การโดยรวม ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ ลักษณะองค์การและความท้า
ทายต่อองค์การ 

ส่วนที่ 2 คือ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดกรภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด ได้แก่ 
 หมวดที่ 1 การนำองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการ

อย่างในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยาว และผู้มสี่วนได้สวนเสีย
ทั้งหลาย การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมท้ัง
ตรวจสอบว่าราชการมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี และดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
และชุมชนอย่างไร 
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 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินกระบวนการ
กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรวมทั้งการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไปสูแ่ผนปฏิบัติการของทุกส่วนในองค์การอย่างมประสิทธิผล
และการวัดผลความก้าวหน้า 

 หมวดที่ 3 การให้ความสำคญักับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสีย เป็นการตรวจประเมินว่า
ส่วนราชการกำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการดำเนินการอย่างในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้เสียมคีวามพึงพอใจ 
และนำไปสู่การกล่าวถึงในทางที่ดี 

 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินระบบใน
การวัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ การเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ และจัดการความรู้ ซึ่งรวมถึงวิธีการที่ใช้ในการบริหารสารสนเทศและข้อมูล เพ่ือปรับปรุง
สมรรถนะการดำเนินงานขององค์การ 

 หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจสอบว่าระบบงานบุคคลและระบบ
การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่เพ่ือให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการ
อย่างไร รวมท้ังตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ และความ
เจริญก้าวหน้า ของบุคลากรและส่วนราชการ 

 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการเป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สำคัญทั้งหมด ของการ
จัดการกระบวนการให้บริการและกระบวนการอ่ืนที่สำคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้ทสี่วนได้
ส่วนเสียและสว่นราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนท่ีสำคัญต่าง ๆ หมวดน้ีครอบคลุม
กระบวนการที่สำคัญและหน่วยงานทั้งหมด 

 หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้ม
ของส่วนราชการในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองค์การ นอกจากน้ียังตรวจ
ประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์การอ่ืนที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกัน 

 ทั้งน้ี เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดมีความเช่ือมโยงในเชิงระบบโดยอธิบายได้เป็นสองส่วน คือ ส่วน
ที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ดังปรากฏในแผนภาพ 1 ซึ่งแสดงความเช่ือมโยงของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 
 
 
 

เกณฑ์รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการ
ลกัษณะสาํคญัขององคก์าร 

2.  การวางแผนเชิง
์

5.  การมุ่งเนน้

1.  การนาํ 
7.  ผลลพัธ์การ 
    ดาํเนินการ 
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แผนภาพท่ี 2.1 ความเช่ือมโยงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  
ส่วนที่เป็นกระบวนการ แบ่งตามลักษณะการปฏิบัติการได้ 3 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มการนำองค์การ ได้แก่ หมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 กลุ่มน้ีเน้นการให้เห็น

ความสำคัญว่า ในการนำองค์การผู้บริหารต้องกำหนดทิศทางของส่วนราชการ โดยต้องมุ่งเน้นที่
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และการให้ความสำคัญกับผู้บริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ หมวด 5 และหมวด 6 กลุม่น้ีแสดงให้เห็นว่า ทั้งบุคลากรและกร
บวน 

การมีบทบาททำให้การดำเนินงานเสร็จนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการ 
 กลุ่มพ้ืนฐานของระบบ ได้แก่ หมวด 4 ซึ่งสง่ผลให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและมีการปรับปรงผลการดำเนินการ โดยใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน 
 ส่วนที่เป็นผลลพัธ์ ได้แก่ หมวด 7 เป็นการตรวจประเมินใน 4 มิติที่สอดคล้องกับคำ

รับรองการปฏิบัติราชการ 
 การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมุ่งเน้นให้องค์การมีการ

ประเมินองค์การด้วนตนเอง ซึ่งจะเป็นการทบทวนสิ่งที่องค์การดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ องค์การอยู่ระดับใดต้องพัฒนาหรือปรับปรุงด้านใด 
ประกอบด้วย  10 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 กำหนดขอบเขตการประเมิน ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกลุ่ม
ผู้ทำหน้าที่ประเมิน ขั้นตอนที ่3 กำหนดแผนการประเมิน ขั้นตอนที่ 4 จดัทำลักษณะสำคัญขององค์กร 
ขั้นตอนที่ 5 ฝกึประเมินองค์กรด้วนตนเอง ขั้นตอนที่ 6  จดัต้ังทีมงานประเมินในแต่ละหัวข้อ ขั้นตอน
ที่ 7 ดำเนินการประเมิน ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงและจัดลำดับสำคัญ ขั้นตอนที ่9 
จัดทำแผนปรบัปรุงแก้ไขตามลำดับความสำคัญ และขั้นตอนที่ 10 ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบรหิารจัดการท้องถ่ิน 
 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอำนาจ 
  1.1  ความหมายของการกระจายอำนาจ 

 นิยามความหมายในการกระจายอำนาจ มีความแตกต่างกันออกไป  ดังน้ี 
 เสกสรร  ประเสริฐกุล (2537 : 18) ได้ให้ความหมายว่า  การกระจายอำนาจ ควร

เป็นเรื่องเดียวกันกับการลดอำนาจของรัฐบาลเมื่อเทียบกับประชาชนหรือการลดบทบาทของรัฐในการ
จัดการปัญหาของประเทศขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของประชาชนในการดูแลตนเอง 

อารีย์  วงศ์อารยะ (2537 : 2)  กล่าวว่า การกระจายอำนาจ  หมายถึง การที่
ส่วนกลางกระจายอำนาจภารกิจบางอย่างในความรับผิดชอบของส่วนกลางไปให้ส่วนท้องถิ่นเป็น

3.  การใหค้วามสาํคญักบั
ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

6.  การจดัการกระบวนการ 

4.  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
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ผู้ดำเนินการจัดทำแทนโดยให้  องกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารและวินิจฉัยสั่งการเป็นอิสระ
ภายใต้ขอบเขตที่กฏหมายกำหนด 

ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2539 : 1-4) ให้ความหมาย  การกระจายอำนาจ  หมายถึง การที่
รัฐมอบอำนาจหน้าที่ในการบริหารหรือกิจการบางอย่างให้องค์กรปกครองหรือสถาบันของรัฐไปกระทำ
หรือดำเนินการโดยอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐ  หรืออาจกล่าวอีกนัยว่า  การกระจายอำนาจ  
หมายถึง  การที่ส่วนกลางโอนหรือกระจายอำนาจทางปกครองบางส่วนให้ประชาชนในท้องถิ่น
ปกครองตนเอง  ส่วนกลางเพียงแต่คอยควบคุมมิให้ออกนอกเขตท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

โกวิทย์  พวงงาม (2548 : 36) ได้ให้ความหมายของการกระจายอำนาจว่า  คือ      
การโอนกิจการบริหารสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซึ่งต้ังอยู่ใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ  หรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำอย่างเป็นอิสระจาก  การ
ปกครองส่วนกลาง 

ธเนศวร์  เจรญิเมือง (2548 : 59) ได้ให้ความหมายการกระจายอำนาจ  หมายถึง  
ระบบบริหารประเทศที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่างๆ  มีอำนาจในการจัดการ  ดูแลกิจการหลายๆด้าน
ของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนย์อำนาจในการจัดการบริหารแทบทุกอย่างของท้องถิ่น 

สมคิด  เลิศไพฑูรย์ (2550 : 35)  ได้ให้ความหมายของ การกระจายอำนาจปกครอง  
เป็นวิธีการท่ีรัฐมอบอำนาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืนนอกจากองค์การส่วนกลางเพ่ือจัดทำ
บริการสาธารณะบางอย่าง โดยมีอิสระตามสมควร ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา หรืออำนาจส่ังการ
ของส่วนกลางเพียงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกลางเท่าน้ัน 

สรุปได้ว่า การกระจายอำนาจ  เกิดจากรัฐบาลกลางมอบอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือประชาชน โดยมีอำนาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมี
สถานภาพเป็นนิติบุคคล จึงหมายถึง การที่รฐับาลกลางได้มอบอำนาจบางส่วนในการบริหารงานให้แก่
ท้องถิ่นได้ดำเนินการ โดยมีการกำกับดูแลตลอด เพ่ือความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น รู้
สาเหตุปัญหา และแนวทางแก้ไขที่ตรงจุด 

 

 1.2  หลักการกระจายอำนาจ 
  หลักการของการกระจายอำนาจ ได้มีผู้ให้ทศันะเกี่ยวกับหลักการของการกระจาย

อำนาจ ดังน้ี 
  ตระกูล  มีชัย (2538 : 10) กล่าวถึงหลักการของการกระจายอำนาจไว้ว่าเป็นการ

กระจายอำนาจการวินิจฉัยสัง่การและการบริหารลงไปยังหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ผูร้ับ
มอบอำนาจต้องมีความพร้อมในการรับหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่มากข้ึน โดยผู้กระจาย
อำนาจให้ความสนับสนุนอย่างเพียงพอ ต้องสร้างดุลยภาพระหว่างหน้าที่ความรับผิดชอบ กับอำนาจ
หน้าที่ที่เพ่ิมขึน้ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงาน และก่อประโยชน์
ต่อประชาชน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถประเมินได้ 

  สมคิด เลศิไพฑูรย์ ( 2550 : 28 - 29 )ได้อธิบายหลักการกระจายอำนาจไว้ ดังน้ี 
1. มีการแยกหน่วยงานออกไปเป็นองค์การนิติบุคคล อิสระจากองค์การของ

ราชการบริหารส่วนกลาง ย่ิงมีนิติบุคคลแยกออกไปมากข้ึนเท่าใดก็นับว่ามีการกระจายอำนาจมากขึ้น
เท่าน้ัน นิติบุคคลเหล่าน้ีเป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่มีงบประมาณและหน้าที่ของตนเองกับมี
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ความเป็นอิสระในการจัดทำบริการสาธารณะที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องขอรับคำสั่งจากราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่คอยควบคุมดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องเท่าน้ัน 

2. มีการเลือกต้ัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ทอ้งถิ่น
องค์การของราชการบริหารส่วนถิ่นย่อมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับเลือกต้ังจากราษฎรในท้องถิ่น
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเฉพาะองค์กรสำหรับเป็นที่ประชุมปรึกษากิจการ ทั้งน้ี เพ่ือใหร้าษฎรใน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนในการปกครองท้องถิ่น ถ้าไม่มีการเลือกต้ังเลยก็ไม่นับว่ามี   การกระจายอำนาจ
ปกครองให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง การเลือกต้ังถือว่าเป็นสาระสำคัญของหลักการกระจายอำนาจทาง
ปกครองทางพ้ืนที่ ส่วนการกระจายอำนาจตามกิจการให้แก่องค์การน้ัน การเลือกต้ังไม่ถือว่าเป็นหลัก
สำคัญเหมือนกับการกระจายอำนาจให้แก่ทอ้งถิ่น 

3. องค์การตามหลักการกระจายอำนาจ มีความเป็นอิสระที่จะดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ได้เอง โดยไม่ต้องรับคำสั่งหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันของราชการบริหาร
ส่วนกลางมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการและดำเนินกิจการได้ด้วยงบประมาณและด้วยเจ้าหน้าที่ของตนเอง ซึ่ง
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ถ้าองค์การใดไม่มีความเป็นอิสระเช่นว่าน้ีหรือมีแต่เพียง
หน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค
เท่าน้ัน ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจปกครองอย่างแท้จริง 

ผู้วิจัยได้สรุปหลักการกระจายอำนาจมีองค์ประกอบสำคัญ  4  ประการคือ 
1.  มคีวามเป็นนิติบุคคล การกระจายอำนาจการปกครองน้ัน จะต้องมีองค์การ

เป็นนิติบุคคลต่างหากจากองค์การของรัฐบาลกลาง การมีองค์การเป็นนิติบุคคลต่างหากน้ี ก็เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน องค์การเหล่าน้ีจะต้องมีงบประมาณทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานของตน 

2.  มีอำนาจในการบริหารงาน ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นหลกัที่
สำคัญในการกระจายอำนาจการปกครอง เพราะถ้าหากองค์การน้ันไม่มีการอำนาจอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่จะต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลกลางอยู่เสมอ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอำนาจอิสระในการ
ปฏิบัติภารกิจของตนเอง ตลอดจนมีอิสระพอสมควรในการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 

3.  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเลอืกผู้บริหารและผู้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ  
การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในท้องถิ่นของประชาชนน้ันอาจทำได้หลายระดับแล้วแต่
ความสามารถและความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ  เช่น  ประชาชนบางคนอาจมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น  เฉพาะการออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตัวแทนของตนเข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน  แต่บางทีอาจเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการปกครองท้องถิ่นมากกว่าน้ัน  ถงึกับสมัครเข้ารบัเลือกต้ังเป็นตัวแทนของประชาชนเพ่ือมี
โอกาสเข้ามามีบทบาท ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง 

4.  มีงบประมาณของตนเอง องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีอำนาจในการจัดเก็บ
รายได้ตนเอง รวมไปถึงการมีอำนาจในการบริหารงบประมาณที่ได้มาน้ันด้วยตนเอง ซึ่งเป็น การมอบ
อำนาจการตัดสินใจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดต้ังแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ 
การบริหารและการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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จากองค์ประกอบของหลักการกระจายอำนาจที่กล่าวมา จงึสรุปได้ว่า  องค์ประกอบ ทั้ง  
4  ประการ ในการกระจายอำนาจ   ถ้าสามารถดำเนินการหรือปฏิบัติได้จริงได้ตามกรอบหลักการ
ดังกล่าวโดยไม่มีการแทรกแซงจากส่วนอ่ืน  ย่อมทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ในการ
บริหารงานมากข้ึนมุ่งสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

  1.3 รูปแบบของการกระจายอำนาจ 
   รูปแบบของการกระจายอำนาจ สามารถจำแนกได้หลายวิธี ตามความคิดของนักวิชาการ 

ดังน้ี 
  ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2535 : 26 ; อ้างถึงใน ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์.  2540 : 28) จำแนก

รูปแบบของการกระจายอำนาจไว้ 2 รูปแบบ คือ การกระจายอำนาจแบบ Deconcentration ซึ่งเป็น 
การกระจายอำนาจที่ ส่วนกลางแบ่งอำนาจการตัดสินใจให้กับท้องถิ่นไปใช้ในการวินิจฉยัดำเนินการแต่
ส่วนกลาง ยังทรงไว้ซึ่งอำนาจในการแทรกแซงผลของการตัดสินใจของท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ
แบบ Devolution ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจท่ีส่วนกลาง ให้อำนาจการตัดสินใจแก่ท้องถิ่น 

  อนันต์  ไชยศักด์ิ (2538 : 23-25) ได้แบ่งรูปแบบของการกระจายอำนาจให้เฉพาะ
ออกไป โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ  

   รูปแบบที่ 1 การให้อำนาจ (Devolution) เป็นการกระจายอำนาจทางการเมือง 
โดยให้อำนาจและความรับผดิชอบจากการปกครองระดับชาติไปยังระดับท้องถิ่น 

   รูปแบบที่ 2 การแบ่งอำนาจ (Deconcentration) เป็นลกัษณะการกระจาย
อำนาจทางบริหารโดยมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ จากส่วนกลางไปยังหน่วยงานภูมิภาค 
จังหวัดและหน่วยงาน ต่าง ๆ ในพ้ืนที่  

   รูปแบบที่ 3 การให้เอกชนดำเนินการ (Privatization) เป็นการมอบอำนาจความ
รับผิดชอบอย่างใดอย่างหน่ึงของราชการไปให้เอกชนดำเนินการ  

   รูปแบบที่ 4 การให้องค์การพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ
บางอย่าง เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลกลาง 

  เชียร์น่า และ เดนนิส (Cheerna and Dennis.  1983 : 69 ; อ้างถึงใน  ภาณุวัฒน์ 
ภักดีวงศ์.  2540 : 32) กล่าวถึงรูปแบบของการกระจายอำนาจไว้ว่า การกระจายอำนาจมีรูปแบบ
ด้วยกันทั้งหมด 4 รูปแบบคือ  

   รูปแบบที่ 1 การแบ่งอำนาจ (Deconcentation)  
   รูปแบบที่ 2 การมอบอำนาจในหน่วยงานระดับรองลงไป (Delegation to  
Semiautonomous or Parastatal Agencies)  
   รูปแบบที่ 3 การให้อำนาจแก่องค์กรการบริหารในท้องถิน่ (Devolution to 

Local Government)  
   รูปแบบที่ 4 การให้เอกชนหรือองค์การที่ไม่ใช่ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ (Transfer 

of  Function from Public to Nongovernment Institutions) 
 สมคิด เลศิไพฑูรย์ ( 2550 : 29 ) ได้แบ่งการปกครองตามหลักการกระจาย

อำนาจ  2 ลักษณะ คือ  
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1. การกระจายอำนาจทางพ้ืนที่ หรือที่เรียกว่า การกระจายอำนาจทางเขตแดน
(Decentralization  Territoriale) คือ การท่ีรัฐมอบอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Collectivites Locales) จัดทำ ทั้งน้ี การจัดทำบริการสาธารณะที่ได้รับ
มอบหมายจะถูกจำกัดขอบเขต โดยพ้ืนที่หรืออาณาเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ การจัดระเบียบราชการบริหารลักษณะน้ี
เรียกว่า “การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” 

2. การกระจายอำนาจทางบริการ หรืออาจเรียกว่า การกระจายอำนาจทาง
เทคนิค(Decentralization Par Service Ou Technipue) คือ การทีร่ัฐมอบอำนาจในการจัดทำ
บริการสาธารณะในบางเร่ืองบางอย่างให้แก่องค์กรของรัฐ (State Organs) ที่จัดต้ังขึน้โดยเฉพาะเป็น
ผู้จัดทำการกระจายอำนาจทางบริการน้ี มิใช่เป็นการกระจายอำนาจปกครอง แต่เป็นการ “มอบ” ให้
องค์การของรัฐไปจัดทำบริการสาธารณะโดยแยกออกมาเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐมีทรัพย์สินของ
ตนเองและมีผู้บริหารของตนเองโดยเป็นนิติบุคคล การกระจายอำนาจน้ีจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของรัฐเช่นกัน ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

 
 

 ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างองค์กรกระจายอำนาจทางพ้ืนที่กับองค์กรกระจายอำนาจทาง
บริการ 

 

  
ลักษณะ 

องค์กร 
พื้นที ่

การจัดทำบริการ
สาธารณะ 

กระจายอำนาจทางพ้ืนที่ เล็ก ทำได้หลายอย่าง 

กระจายอำนาจทางบริการ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ ทำได้อย่างเดียว 

ที่มา  สมคิด เลิศไพฑูรย์ ( 2550 : 30 ) 
 

 1.4  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 (2550 : 1-99) หมวด  4  

ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  มาตรา  78  กำหนดให้รัฐจะต้องกระจาย
อำนาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นของตนได้เอง  พัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมท้องถิ่น 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นให้ทั่วถึง  และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  
ในด้านการปกครองท้องถิ่น หมวด  14  ต้ังแต่มาตรา  281  ถึงมาตรา  290  สรุปได้ว่า   รฐัต้องให้
ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายมีอิสระในการกำหนดนโยบายในการปกครอง  การบริหาร  การ
บริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง  และมอีำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  รัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแล
ท้องถิ่นเท่าที่จำเป็น   

1.4.1  ลักษณะสำคัญของการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ท้องถิ่น                 
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 (2550 : 1-99)  มีดังน้ี 
 1) มีการจัดต้ังองค์กรข้ึนเป็นนิติบุคคลเพ่ิมขึน้จากส่วนกลาง หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นน้ีมีหน้าที่ มีงบประมาณ มีทรัพย์สนิเป็นของตนเองต่างหาก และไม่ขึ้นตรงกับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนกลางส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายเท่าน้ัน 

 2) มีการเลือกต้ังสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นน้ันได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างใกล้ชิด ถ้าไมม่ีการเลือกต้ังคณะผู้ปกครอง
ท้องถิ่นเลยก็ไม่นับเป็นการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 3) มีอำนาจอิสระในการปกครองตนเองได้ตามสมควร การกระจายอำนาจการ
ปกครองน้ันต้องกำหนดให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจอิสระในการบริหารงาน หรือจัดทำ
กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมายได้เองพอสมควร คือ มีอำนาจวินิจฉัยและดำเนินการได้เองด้วยงบประมาณ  
และเจ้าหน้าทีข่องตนเอง 

 4) มีงบประมาณและรายได้เป็นของท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำนาจการ
ปกครองน้ัน หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณของตนเอง ซึ่งแยกต่างหากจาก
ส่วนกลาง โดยมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และทรัพย์สิน ตลอดจนเงิน
อุดหนุน  เพ่ือเป็นค่าให้จ่ายในการดำเนินกิจการต่างๆ 

 5) มีเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานท่ีเป็นของท้องถิ่นของตนเอง นอกจากจะมีงบประมาณ
แยกออกเป็นสัดส่วนของตนเองแล้ว การกระจายอำนาจปกครองน้ันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อันเป็น
พนักงานของตนเป็นส่วนใหญห่รือทั้งหมด เจ้าหน้าที่เหล่าน้ีมิได้สังกัดกระทรวง ทบวง ในส่วนกลาง
โดยตรง แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นแต่ละแห่งน้ันเอง 

  1.5  กรอบแนวคิดการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ยึดหลักการ สาํคัญ 3 ด้าน คอื  (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  2550 : 37) 
   1. ด้านความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการ
บริหารจัดการ การบริหารบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง 

   2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
   รัฐต้องกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจ

กิจการของตนเองได้มากข้ึน โดยปรับบทบาทและภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและเพ่ิมบทบาทให้ส่วนท้องถิ่นเข้าดําเนินการแทน โดยกํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบาย และด้านกฎหมายเท่าที่จําเป็น ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิค
วิชาการ และตรวจสอบติดตามประเมินผล 

   3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   รัฐต้องกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

บริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ํากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการใหม้ากข้ึน รวมทัง้ส่งเสริมให้
ประชาชนภาคประชาสังคมและชุมนมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ ร่วมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ  
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  ดังน้ันสรุปได้ว่าการกระจายอํานาจตามแผนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง มีกรอบทิศทาง แนวทางและกระบวนการยืดหยุ่น ปรับ
วิธีการกระจายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการกําหนดแผน รูปแบบ และ
แนวทางโดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
  1.6 แนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

  แนวการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรมีการมุ่งแนวปฏิบัติ  
2  ประการ  ดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น.  
2543 : 42) 

   1.  มุ่งกระจายอำนาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ใช่การกระจายอำนาจงานและการเงินเท่าน้ัน  แต่เป็นการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความรับผิดชอบต่อภารกิจซึ่งเดิมนั้นรัฐบาลกลางเป็นผู้ทำ  แล้วได้มอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทำแทนในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ  ซึ่งในส่วนน้ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ด้วยความรับผิดชอบและสำนึกในบทบาทหน้าที่ 

   2.  มุ่งปรับบทบาทของส่วนราชการจากผู้ปฏิบัติการมาเป็นผู้กำกับดูแลและ
ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ  โดยการสนับสนุนด้านบุคลากร  วิชาการ  
และการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ  ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงกฎหมายและ
พัฒนากลไกลการกระจายอำนาจรวมท้ังสร้างระบบติดตามตรวจสอบ  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  จากแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า เป็นอีก
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยต้องมีการกระกาจอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และปรับบทบาทให้
ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ถ่ายโอนบุคลากรให้ เพ่ือการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ได้
กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการข้ึนไว้อย่างชัดเจน ในรูปแบบกฎหมายเป็นคร้ังแรก โดยรวบรวม
แนวทางที่ควรปฏิบัติ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการปฏิบัติราชการให้เกิดความชัดเจน สามารถ
วัดผลการปฏิบัติราชการที่แน่นอนขึ้นเพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีเป้าหมาย 7 ประการ คือ 

1. ด้านการเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน 
เป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในความหมายของการบริหารราชการให้เกิด

ประโยชน์สุขของประชาชนว่าต้องอยู่ในแนวทางที่ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการ
จากรัฐ และการดำเนินงานต้องมีความโปร่งใสเปิดเผยได้ ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชนดังต่อไปนี้ 
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1.1 มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
1.2 มกีารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประเภทต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 มกีารจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
1.5 มีช่องทางและปรากฏหลกัฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
1.6 ในการปฏิบัติงานได้ยึดหลัก ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ 
1.7 การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคลอ้งกับ

แนวนโยบายแห่งรัฐ 
1.8 การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และ

มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 
1.9 ก่อนเร่ิมดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้

ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนหรือช้ีแจงทำความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ
จากภารกิจน้ัน 

1.10 ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการท่ีจะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
สังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

1.11 ในกรณีทีเ่กิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคน้ันโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคน้ันเกิดขึ้นจากส่วนราชการอ่ืนหรือ
ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอ่ืนให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการเก่ียวข้องทราบเพ่ือ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้งให้ ก.พ.ร.ทราบด้วย 

กล่าวโดยสรุป การบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หมายถึงการบริหาร
ราชการที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มกีารบริหารราชการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่ง
ให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 
2. ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรฐั 
เป็นการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมสี่วนเช่ือมโยงโดยตรงกับการบริหารแบบมุ่งเน้นผล

การปฏิบัติงานภาครัฐ (บูรณาการ) และครอบคลุมเทคนิคในด้านการบริหารหลายเรื่อง โดยเร่ิมต้ังแต่
การวางแผนเพ่ือกำหนดเป็นแผนระยะยาว มุ่งให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถงึผลผลิตและ
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ผลลัพธ์ ตลอดจนเช่ือมโยงกับการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีเป้าหมายการทำงานที่กำหนดได้ด้วยการทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
และมีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักที่นำไปสูก่ารวัดผลการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังต่อไปนี้ 

2.1 มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
2.2 มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นข้อเสนอของประชาคม

ท้องถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการในแผนพัฒนาสามปีมาจัดทำงบประมาณ

รายจ่าย 
.2.5 มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ 
2.6 มกีารจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับ

ผู้บริหาร 
2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
2.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2.9 มกีารพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.10 ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติราชการไว้เป็น

การล่วงหน้า 
2.11 การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ และตวัช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ 

 
 
 
2.12 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 
2.13 ในกรณีทีก่ารปฏิบัติภารกิจ หรือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ

ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

2.14 ในกรณีทีภ่ารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือ
ต่อเน่ืองกัน ให้ส่วนราชการเก่ียวข้องน้ันกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

2.15 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือนำมา
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมท้ังต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2.16 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร.อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานต้องได้รับผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์โดยส่วน
ราชการจะต้องใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results - based Management) กลา่วคือก่อน
ดำเนินการตามภารกิจต้องจัดทำแผนไว้ล่วงหน้า มีขั้นตอน เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จมีการ
ติดตามและประเมินผล หากเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หาก
เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานให้บูรณาการร่วมกัน โดยการบริหารเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยมีการบริหารแบบมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานใน
ทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
เป็นการกำหนดวิธีการทำงานของส่วนราชการทั้งในกรณีที่ให้เกิดประสทิธิภาพในการทำงาน

และสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลัก
ความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความชัดเจนในการปฏิบัติงานหลักความรับผิดชอบ โดยมีแนว
ทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้ 

3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดช่องทางการเผยแพร่เป้าหมายแผนการ
ดำเนินงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณท่ีใช้ เพ่ือให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ 

3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เปิดเผย 

3.3 มกีารแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ย่ืนคำขออนุญาตอนุมัติหรือ
ความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกำหนด 

3.4 มกีารกำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
3.5 การปฏิบัติงานยึดหลักความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 
3.6 มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานต่างๆ 
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3.7 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วนราชการ
กำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้แต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

3.8 ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

3.9 ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์และประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

กล่าวโดยสรุป การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
หมายถึง การบริหารงานที่ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
จัดต้ังงบประมาณในปีต่อไป สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็น
สำคัญ โดยหน่วยงานได้มีการบริหารท่ีจะต้องพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้ากับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้โดยสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ 
เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมท้ังจัดระบบการวางเป้าหมายการทำงาน และวัดผลงานของแต่ละบุคคล
ที่เช่ือมโยงกับระดับองค์การ โดยไม่จำเป็นต้องถือราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 

 
4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เป็นการกำหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือเป็นการลดเวลาในการพิจารณาการส่ัง การ

อนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วโดยวิธีการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจ การจัดต้ังศูนย์บริการร่วมเป็นต้น โดยมีแนวทางการบริหารราชการ
ดังต่อไปนี้ 

4.1 มกีารกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
4.2 มกีารจัดต้ังศูนย์บริการร่วม 
4.3 มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
4.4 การมอบอำนาจมีการจัดทำเป็นหนังสือ/คำสั่งระบุช่ือผู้รับมอบอำนาจชัดเจนและแจ้ง

เวียนให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
4.5 มกีารจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4.6 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาต การ

อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้ดำรงตำแหน่งให้กับผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องน้ันโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งน้ีในการกระจายอำนาจในการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการบริการประชาชน 

4.7 ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่าง
ราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมขิั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรวมท้ัง
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รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการของส่วนราชการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

4.8 ในศูนย์บริการร่วมให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รบัเร่ืองราวต่างๆ และดำเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือดำเนินการต่อไป โดยให้มีข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องกับอำนาจ
หน้าที่ของทุกส่วนราชการ รวมท้ังแบบคำขอต่างๆ 

กล่าวโดยสรุป การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง ให้สว่นราชการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติ หรือดำเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หน่วยงานได้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น เช่น การกำหนดระยะเวลา
ปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวกับประชาชน รวมท้ังการปฏิบัติงานในรูป one-stop service 

 
5. ด้านการปรบัปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ ์
เป็นการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนเองว่ามีความจำเป็น

หรือไม่ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่า และสถานการณ์อ่ืนประกอบกันและให้มีการทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการโดยมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังต่อไปนี้ 

5.1 ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาควรมีการทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
บทบาทภารกิจหรือข้อบัญญติัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.2 มกีารทบทวนข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทนัต่อสถานการณ์ 
5.3 ส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบ สำรวจ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และ

ประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศข้ึนใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสอดคล้องกับความจำเป็น
ทางทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 

กล่าวโดยสรุป การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการ
ทำงานใหม่อยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต้องทบทวนลำดับความสำคัญและความจำเป็นของแผนงานและ
โครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จำเป็นและการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์อยู่เสมอ ให้มีการทบทวนภารกิจของส่วนราชการว่า ภารกิจใดมีความจำเป็น
หรือสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ 

6. ด้านการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เป็นการกำหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่

ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน 
รับรู้สภาพปัญหาและการแกไ้ขปัญหาได้ สำหรับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมีวิธีการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการ
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ให้บริการด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ จดัให้มีระบบรับฟังข้อร้องเรียนมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นต้น 
โดยมีแนวทางการบริหารราชการดังน้ี 

6.1 มกีารกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน และประกาศให้
ประชาชนทราบ 

6.2 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
สาธารณะของแต่ละงานให้ประชาชนทราบ 

6.3 มกีารจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน 
6.4 มสีิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
6.5 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วน

ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการน้ัน
ที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด 

6.6 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือข้อมูลหรือจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ 

6.7 ในกรณีทีส่ว่นราชการได้รับการร้องเรียน เสนอแนะ หรอืความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร
ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการน้ันที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีทีม่ีที่อยู่ของ
บุคคลน้ันใหแ้จ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย 

กล่าวโดยสรุป การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนหมายถึง 
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดย
มีการสำรวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลากหลายวิธีและ
เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนำมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน และประกาศใหป้ระชาชนทราบเป็นการทั่วไปต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปีรายการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีการอนุมัติแล้วให้ประชาชนสามารถ
ขอดูหรือตรวจสอบได้ 

7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
เป็นการวัดผลการปฏิบัติราชการว่ามีผลสัมฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นไว้หรือไม่ 

ตลอดจนเรื่องคุณภาพ และความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมท้ังมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการภายในองค์กรด้วย โดยมีแนวทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้ 

7.1 มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
7.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มคา่ของภารกิจรวมทั้ง

ความพึงพอใจของประชาชน 
7.3 มกีารประเมินผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ 
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7.4 ส่วนราชการควรจัดให้มคีณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 

7.5 ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ
หน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ ทั้งน้ี การประเมินดังกล่าวต้องทำเป็นความลับและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
แห่งความสามคัคีของข้าราชการ 

7.6 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้น้ันในตำแหน่ง
ที่ปฏิบัติ ประโยชน์ที่ผลสมัฤทธ์ิที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้น้ันสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้น้ัน (การบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551: 44-55) 

กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หน่วยงานได้มีการตรวจสอบและวัดผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง ซึ่งจะทำให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีคณะผู้ประเมนิอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าใน
ภารกิจต่าง ๆ เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
 จากแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล เป็นหลักในการบริหารท่ีใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด โดยมีองค์ประกอบ การปฏิบัติราชการที่มี
ความมุ่งหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจำเป็นและประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ  ผู้วิจัยจึงนำกรอบแนวคิดในด้านเป้าหมาย
ธรรมาภิบาล มาเป็นตัวแปรตามในการศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล ในกลุม่
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ  ในครั้งน้ี 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาล 
 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในระดับองค์กร) มี
อยู่ด้วยกัน 7 ประการ ได้แก่ 
 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการทำการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) ขององค์กร โดยการระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน โดยการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ทั้งน้ีได้คำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์  นอกจากน้ันแล้วยังต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการ
ดำเนินงานของจังหวัด เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับที่สูงกว่า 
 2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
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ผู้บริหารขององค์กรทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดย
ผู้บริหารได้นำเอาพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์เชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร รวมทัง้
มีแนวความคิดในเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอิสระมุ่งสู่การรับใช้ประชาชนมา
ถ่ายทอดความรู้และมุมมองให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้และมมุมองในการ
ดำเนินงานเปิดกว้างและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากร 
 3. การส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันมีการส่งเสริมการทำการงานอย่างบูรณาการ โดยการ
ทำงานร่วมกันระหว่างกอง/ฝ่ายต่างๆ หรือส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เช่น ในการจัดเก็บภาษีอากร กองคลัง ต้องประสานงานให้
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชนกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ทำงานในพ้ืนที่ช่วยจัดเก็บภาษีให้ หรือประสานงานให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอำเภอจัดเก็บภาษีให้ นอกจากน้ียังต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่าง
นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน และทำงานเป็นทีมจากหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทำงาน 
 4. ลักษณะผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีลักษณะ
ความเป็นผู้นำสูง มีความรู้ความสามารถ กลา้คิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้ารบัผิดชอบในการตัดสินใจใน
การดำเนินงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น ใฝเ่รียนรู้ คิดเร็ว ทำเร็ว และมีความคิดริเร่ิม
ในโครงการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเสมอ โดยนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ันผู้บริหารยังต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับรู้ รับฟังสิ่งใหม่อยู่
ตลอดเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 5. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ ต้องมีการส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการอบรมและศกึษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ทำให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ันบุคลากรในระดับปฏิบัติงานต้องมี
ความรอบรู้ มคีวามกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และอุทิศตน ทุ่มเทการทำงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมท้ังบุคลากรยังต้องมีความคล่องตัวในการยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน  
 
 
 6. การบริหารงานที่มีความคล่องตัวส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัว โดย
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานให้สั้นลง ทั้งน้ีผู้บริหารจะเป็นผู้
กำหนดนโยบายหรือทิศทางการทำงาน ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำแผนและนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หากผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจะร่วมกัน
แก้ไขปัญหาระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ 
 7. การรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกในการพัฒนาการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เพ่ือ
ช่วยในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและเสนอแนะแนวทางในการ
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ดำเนินงานและโครงการ เช่น การต้ังสภาที่ปรึกษา รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรหิารงานและเสนอโครงการตรงตามความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากน้ันยังเป็นการทำงาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น การจัดต้ังสถาบันพัฒนาผู้นำ
ท้องถิ่น โดยมีวิทยากรและผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความรู้และรว่มมือในการดำเนินโครงการ รวมท้ัง
การศึกษาดูงานหรือโครงการที่ดีและประสบความสำเร็จ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน 
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในระดับโครงการ) 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่ 
 1. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโครงการที่ประสบความสำเร็จ
จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน การที่จะทำให้ประชาชนสนใจ
และร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินโครงการ เพ่ือให้ได้โครงการที่
ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากทีสุ่ด ดังน้ันก่อนที่จะเริ่มโครงการใดใดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องสอบถามและรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน เช่น โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 
 2. การร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการ
ดำเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ หรือให้ประชาชนจัดทำ
โครงการเพ่ือของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ในระยะเร่ิมแรกประชาชนอาจจะ
ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นอกจากน้ันยังต้องทำหน้าที่ประสานงาน เสนอแนะ และอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินโครงการให้แก่ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่
ประชาชน และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและร่วมมือกันมากขึ้น เป็นต้น 
 3. การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
ในการขับเคลือ่นวิสัยทัศน์ นโยบาย และยทุธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ือนำมาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ
และจำเป็น โดยการจัดทำและดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งน้ีในการดำเนิน
โครงการใดใดจะต้องคำนึงถึงการบรรลุ วิสยัทัศน์  
นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียว ดังน้ัน การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่บุคลากรผู้
ดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญทีท่ำให้โครงการประสบความสำเร็จประการหน่ึง 
 4. การติดตามและประเมินผลโครงการในการดำเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน และเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดำเนิน
โครงการ และสามารถประเมนิได้ว่าโครงการที่จัดทำขึ้นประสบความสำเร็จมากน้อย
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เพียงใด นอกจากน้ันแล้ว ควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. ความเพียงพอของงบประมาณ งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินโครงการ ซึง่การ
ดำเนินให้สำเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 นอกจากน้ันจะต้องคำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเกิดการพัฒนา
อย่างย่ังยืน โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น หากเป็นโครงการท่ีมีผลให้ประชาชนมีความสุข
เพ่ิมขึ้น โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 
 อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัย
ด้านการจัดการความรู้ ปัจจยัด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านสมรรถนะหลัก ปัจจัยด้านธรรมาภิ
บาลในองค์กร ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีม 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
บริบทการปกครองท้องถ่ินไทยในรปูแบบเทศบาล 
 
 เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดต้ังข้ึนในเขตชุชนที่มีความเจริญและใช้ใน
การบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการบริหารแบบเทศบาลในท้องทีท่ี่มีการบริหาร
ส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัด อำเภอ และตำบลท่ีมีรายได้พอที่จะดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนไว้
ในกฎหมายได้ ซึ่งการบริหารแบบเทศบาลของไทยนั้น ใช้มาต้ังแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2553) เป็นเวลาถึง 77 ปีแล้ว รูปแบบการปกครองทองถิ่นแบบเทศบาลของไทยน้ัน มีความเป็นมา
ต้ังแต่ พ.ศ. 2476 โดยีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 
2476 และกำหนดให้เทศบาลเป็นองค์การบริหารหน่ึงของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับ
แรก ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนของเทศบาล ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2478 เทศบาลของไทย
ได้รับการจัดต้ังข้ึนเป็นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะ
สุขาภิบาลท่ีมอียู่เดิม จำนวน 35 แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2481 และพ.ศ. 2483 ได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวะบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงเทศบาลของไทยได้รับการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังสำคัญในปี 2496 ซึ่งมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึน้แทนกฎหมาย
เก่าทั้งหมด และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะการปรับเปลี่ยนคร้ังสำคญั คือ มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติเทศบาลในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (โกวิทย์ พวงงาม. 2542 : 119) 
 
 หลักเกณฑ์ในการจัดต้ังเทศบาล 
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 1. หลักเกณฑ์ในการจัดต้ังเทศบาลได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยใน
ครั้งน้ัน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดต้ังท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลไว้ 3 ประการ ได้แก่ (ชูวงศ์ ฉายะ
บุตร. 2539 : 125-126) 

 1.1 จำนวนและความหนาแน่นของประชากรในท้องถิ่นน้ัน 
 1.2 ความเจรญิทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจาณาจากการเก็บรายได้ตามท่ี

กฎหมายกำหนด และงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินกิจการของท้องถิ่น 
 1.3 ความสำคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาศักยภาพของท้องถิ่นน้ันว่า

จะพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
2. จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นกฎหมายได้กำหนดให้จัดต้ังเทศบาลข้ึนได้ 3 ประเภท ดังน้ี 
  2.1 เทศบาลตำบล กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดต้ัง

เทศบาลตำบลไว้อย่างกว้างๆ ดังน้ี 
  1) มีรายได้ไม่รวมเงินอุหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังแต่ 

12,000,000 บาทข้ึนไป 
  2) มีประชากรต้ังแต่ 7,000 คน ขึ้นไป 
  3) ความหนาแน่นของประชากรต้ังแต่ 1,500 คน ต่อ 1 กิโลเมตรขึ้นไป 
 2.2 เทศบาลเมือง มีหลักการจัดต้ังดังน้ี 
  1) ท้องที่ที่เป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดทุกแห่งให้ยกฐานะเป็นเทศบาล

เมืองได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหักเกณฑ์อ่ืน ๆ ประกอบ 
  2) ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการต้ังของศาลากลางจังหวัด จะยกฐานะเป็น

เทศบาลเมืองต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
      2.1) เป็นทอ้งที่ที่มีพลเมืองต้ังแต่ 10,000 คน ขึ้นไป 
      2.2) ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
      2.3) มรีายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามท่ีกฎหมาย

กำหนดไว้ 
       2.4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
 2.3 เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์การจัดต้ัง ดังน้ี 
  1) เป็นท้องที่ทีม่ีพลเมืองต้ังแต่ 5,000 คน ขึ้นไป 
  2) ราษฎรอยู่กนัหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
  3) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามกฎหมายกำหนดไว้ 
  4) มีพระราชกฤษฏีกายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลนคร 
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3. ต่อมาได้มีการประกาศให้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 มาตรา 7 ถึงมาตรา 13 ได้กำหนดเก่ียวกับการจัดต้ังเทศบาลไว้และเพ่ือง่ายต่อการศึกษา ผู้
ศึกษาได้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดต้ังเทศบาลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ ดังน้ี 

 3.1 เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดต้ังท้องถิ่นน้ัน ๆ 
เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร และให้เทศบาลเป็นทบวงการเมืองมีอำนานหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืน  

 
 3.2 เมื่อมีการจัดต้ังเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายว่าด้วยสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศในตรี ตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดต้ังเป็น
เทศบาล และในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
ก่อนวันที่จัดต้ังเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าทีนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็น ได้เป็น
การช่ัวคราวจนถึงประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 

 3.3 เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะข้ึนเป็น
เทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ัน ให้ระบุช่ือและเขตเทศบาลไว้ด้วย 

 3.4 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมชนที่มี
ราษฎรต้ังแต่หน่ึงหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าที่อันตองทำตาม
พระราชบัญญัติน้ี และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยน้ัน ให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

 3.5 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนทีม่ีราษฎรต้ังแต่ห้าหมื่นคนข้ึนไปทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติน้ี และซึ่งมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันให้ระบุช่ือและเขตของ
เทศบาลไว้ด้วย 

 3.6 การเปลี่ยนช่ือเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตกำนันในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลง
เขตเป็นเทศบาลตามความในวรรคหน่ึงสิ้นสดุอำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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โครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.2 โครงสร้างของเทศบาล 
ที่มา : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่12) พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 

 1. สภาเทศบาล สภาเทศบาลทำหน้าที่ฝ่ายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 โดยกำหนดไว้ในมาตรา 15 ถึง 33 มีสาระสำคัญ 
ดังน้ี 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 
- สภาเทศบาลตาํบล สมาชิก 12 คน 
- สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18  คน 
- สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 
สมาชิกมาจาการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลอยูใ่น
ตาํแหน่งคราวละ 4 ปี 

นายกเทศมนตรี 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

รองนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรอง

นายกเทศมนตรีตามเกณฑ ์
     1. เทศบาลตาํบล  ไม่เกิน 2 คน 
      2. เทศบาลเมือง    ไม่เกิน 3  คน 
      3. เทศบาลนคร     ไม่เกิน 4  คน 

ปลัดเทศบาล 

สาํนกัปลดั กองช่าง กองการศึกษา กองวิชาการ 

กองคลงั กองสาธารณสุข กองสวสัดิการสงัคม 
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      1.1 สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
จำนวน คือ สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนสิบสองคน สภาเทศบาลเมือง 
ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนสิบแปดคน และสภาเทศบาลนคร ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนย่ีสิบสี่คน 
ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลข้ึนแทนตำแหน่งที่ว่างให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มอียู่ 

      1.2 สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ป่ี นับต้ังแต่วันเลือกต้ัง
ถ้าตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบางว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออตามวาระหรือีการยุบสภา ให้
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ข้ามาแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

      1.3 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาลโดยประธานสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 

      1.4 ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสีส่มัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวัน
เร่ิมประชุมสมยัสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด นอกจากสมัยประชุมสามัยแล้วเมื่อเห็นว่าเป็น
การจำเป็นเพ่อประโยชน์แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิก
สภาเทศบาลมรจำนวนไม่ต่ำกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งก็ดี อาจทำคำร้องย่ืนต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญใหผู้้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้ สมยัประชุมวิสามัญใหม้ีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 2. นายกเทศมนตรี 
     นายกเทศมนตรี คือฝ่ายบริหารของเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดเก่ียวกับนายกเทศมนตรีไว้ในมาตรา 48 ทวิ ถึง
มาตรา 48 ปัญจวีสติ มสีาระสำคัญ ดังน้ี 

      2.1 ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 
      2.2 ให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับต้ังแต่วันเลือกต้ัง และมีระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับต้ังแต่วันเลือกต้ัง กรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบ
ระยะเวลาสี่ปี ก็ให้ถือว่าเป็นหน่ึงวาระ นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังร่องนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิก
สภาเทศบาลน้ันเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามทีน่ายกเทศมนตรีมอบหมายได้
ตามเกณฑ์ ดังน้ี 

      เทศบาลตำบลให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
      เทศบาลเมอืงให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
      เทศบาลนครให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
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      นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเขานุการ
นายกเทศมนตรี ซึ่งมใิช่สมาชิกสภาเทศบาลให้ โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งต้ังได้จำนวนรวมกันไม่
เกินสามคน และกรณีเทศบาลนครใหแ้ต่งต้ังได้จำนวนรวมกันไม่เกินห้าคน 

      2.3 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
สิทธ์ิเข้าประชุมสภาเทศบาล และมสีิทธ์ิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

      2.4 สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มี
สิทธ์ิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
ข้อเท็จจริง หรอืแสดงความคิดเห็นในปัญหาเก่ียวกับการบริหารราชเทศบาล โดยไม่มีการลงมติญัตติ
ตามวรรคหน่ึง ให้ย่ืนต่อประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลกำหนดวันสำหรับการ
อภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวัน ไม่ช้ากว่าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับญัตติแล้วแจ้งให้
นายกเทศมนตรีทราบ 

      2.5 นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
           2.5.1 กำหนดนโยบาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
           2.5.2 สั่ง อนุญาตและอนุมติเก่ียวกับราชการเทศบาล 
           2.5.3 แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
           2.5.4 วางระเบียบเพ่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           2.5.5 รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
           2.5.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและ

กฎหมายอ่ืน 
 
 3. พนักงานเทศบาล 
      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

มาตรา 48 อัฏฐารส และมาตรา 48 เอกูนวัสติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดส่วน
ราชการของเทศบาล พ.ศ. 2541 กำหนดให้เทศบาลแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ สำนัก
ปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามนายกเทศมนตรี ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทยในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลน้ัน ใหม้ีปลัดเทศบาลคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฏหมายกำหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

      พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็น
ภารกิจประจำสำนักงาน หรืออาจจะนอกสำนักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวกันกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชรชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลน้ันต้องติดต่อและให้บรกิารแก่ประชาชนต้ังแต่เกิดจน
ตาย ทั้งในเรื่องงานทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน ซึ่งนับง่าเป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมาก ซึ่งต่างกับคณะเทศมนตรีที่ว่า 
คณะเทศมนตรีรับผิดชอบการกิจในลักษณะของการ “ทำอะไร” ส่วนราชการ “ทำอย่างไร” ก็จะเป็น
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผดิชอบ 

       พนักงานเทศบาลจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของงานส่วน
การบรรจุแต่งต้ังการให้ความดีความชอบ ตลอดจนการออกจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีการ
ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 เป็นสำคัญ 

      พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำมีการแบ่งหน่วยงานของเทศบาล
ออกเป็น 6 ส่วน (ระเบียบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ว่าด้วยการกำหนดส่วนการบริหาร
ของเทศบาลกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519) เพ่ือที่จะทำ
ให้บริการแก่ประชาชนได้ดังน้ี (อรนภา มุ่งโนนบ่อ. 2548 : 20-21) 

           3.1 สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน และนโยบายของเทศบาล ทั้งที่มหีน้าทีเ่ป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานทะเบียน ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เช่น 
งานสถานธนานุบาลของเทศบาล (โรงรับจำนำ) 

           3.2 กองคลังมีนห้าที่เก่ียวกับการเงินและบัญชี การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ฯลฯ งานจัดทำงบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาล 
ควบคุมดูแลพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มิได้กำหนดไว้
เป็นงานของส่วนใดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

           3.3 กองสาธารณสุข มีหน้าที่แนะนำช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของ
ประชาชน การป้องกันและระงับโรคการสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลาด
สาธารณะ สุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ ตลอดจนการควบคุมการประกอบอาชีพที่เรียกว่าการ
ประกอบการค้า อันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมท้ังงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เทศบาลแห่งที่มีรายได้เดียงพอก็จัดต้ังโรงพยาบาล
ขึ้นเอง เช่น โรงพยาบาลเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากน้ีแล้วเทศบาลเลก็ๆ ก็จะจัดให้มีสถานีอนามัย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

           3.4 กองช่าง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยงกับงานโยธา งานบำรุงรักษาทางบก 
ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานสำรวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรมและผังเมืองและงาน
สาธารณูปโภค งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งาน
เก่ียวกับไฟฟ้าหรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

           3.5 กองการประปา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและ
จำหน่ายน้ำสะอาด ตลอดจนจัดเก็บผลประโยชน์ในการน้ี 

           3.6 กองการศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินกิจการเก่ียวกับการปฏิบัติงานในด้าน
การศึกษาระดับประถมศึกษาของเทศบาล งานด้านการสอน การศึกษา งานสวัสดิการสังคม และ
นันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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           กองต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจจัดให้มรฐานะเห็นสำนัก กอง ฝ่าย แผนก หรือ
งานก็ได้โดยคำนึงถึงลักษณะงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานได้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล แต่หากงานใดยังไม่มีความจำเป็นจะต้องแยกจัดเป็นส่วนการบริหาร
ต่าง ๆ ก็ให้รวมกิจการน้ันเขา้กับส่วนอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ หรือเทศบาลใดมีงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น
จากที่กำหนดไว้และมิอาจรวมกับส่วนใดได้ก็อาจจัดเป็นส่วนต่างหากก็ได้ตาหลักเกณฑ์ข้างต้นโดย
อนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 4. หน้าท่ีของเทศบาล 
     ในส่วนที่เป็นหน้าท่ีของเทศบาลน้ัน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 50-56 โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
            4.1 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  4.1.2 ให้มแีละบำรุงทางบกและทางน้ำ 
  4.1.3 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และทีส่าธารณะ

รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4.1.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  4.1.5 ให้มีเครือ่งใช้ในการดับเพลิง 
  4.1.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  4.1.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  4.1.8 บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน

ดีของท้องถิ่น 
  4.1.9 หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการ
น้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

           4.2 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา 
  4.2.2 ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
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  4.2.3 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม 
  4.2.4 ให้มสีุสานและฌาปนสถาน 
  4.2.5 บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
  4.2.6 ให้มแีละบำรุงสถานที่ทากรพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  4.2.7 ให้มแีละบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  4.2.8 ให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ 
  4.2.9 เทศพาณิชย์ 
 
           4.3 เทศบาลเมืองมหีน้าที่ต้องบทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 กิจการตามท่ีระบุไว้อันเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ีต้องทำ 
  4.3.2 ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา 
  4.3.3 ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  4.3.4 ให้ม ีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รกัษาคนเจ็บไข้ 
  4.3.5 ให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ 
  4.3.6 ให้มแีละบำรุงส้วมสาธารณะ 
  4.3.7 ให้มแีละบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
           4.4 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมือง อาจทำกิจกรรใด ๆ ในเขต

เทศบาลดังต่อไปนี้ 
  4.4.1 ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ หรือท่าข้าม 
  4.4.2 ให้มสีุสาน และฌาปนสถาน 
  4.4.3 บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
  4.4.4 ให้มีการบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
  4.4.5 ให้มแีละบำรุงโรงพยาบาล 
  4.4.6 ให้มีการสาธารณูปการ 
  4.4.7 จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
  4.4.8 จัดต้ังและบำรุงโรงเรียนอาชีวะศึกษา 
  4.4.9 ให้มแีละบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 
  4.4.10 ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานทีพั่กผ่อน

หย่อนใจ 
  4.4.11 ปรับปรุงแหล่เสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ

ท้องถิ่น 
  4.4.12 เทศพาณิชย์ 
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      4.5 เทศบาลนครมีหน้าทีต้่องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  4.5.1 กิจการตามระบุไว้อันเป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองทีต้่องทำตาม

มาตรา 5 
  4.5.2 ให้มีการบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
  4.5.3 กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจำเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
  4.5.4 การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหารโรง

มหรสพและการบริการอ่ืน ๆ 
  4.5.5 จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
  4.5.6 จัดให้มกีารควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
  4.5.7 การวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง 
  4.5.8 การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
   4.6  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามท่ี

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กำหนดให้เทศบาลมี
อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น 

   1. พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พุทธศักราช  
2464 

   2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช  2475 
   3. พระราชบัญญัติสาธารณสขุ พุทธศักราช 2535 
   4. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทำปุ๋ย พุทธศักราช 2490 
   5. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 
   6. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 
   7. พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 
   8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราฎร พ.ศ. 2534 
   9. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2502 
   10. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
   11. พระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ. 2518 
   12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   13. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
   14. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
   15. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นอำนาจที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล ประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ และ
อำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ันมอีำนาจตามที่กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กำหนดให้ 
 

 

บริบทท่ัวไปของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 

 
 บริบททั่วไปของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งทั้ง 4 จังหวัด ต้ังอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ดินแดนในภาคอีสานที่เรียกว่า “ร้อยเอ็ด” น้ันแต่เดิมเป็นเมืองใหญ่เจริญรุ่งเรืองมาก มีประตู
เข้าเมือง 11 ประตู มีเมืองขึ้น 11 เมือง เรียกว่า “เมืองสาเกตุนคร” หรืออาณาจักรกุลุนฑะนคร” เมือง
ร้อยเอ็ด เคยเป็น แหล่งอารยธรรมยุคประวิติศาสตร์ ตามหลักฐานโบราณคดี ตำนานอุรังธาตุได้เล่าว่า 
มีนครใหญ่แห่งหนึ่งชื่อ อาณาจักรกุลุนฑะนคร มีเมืองหลวงชื่อ สาเกตุ เจริญรุ่งเรื่องเป็นปึกแผ่น เจ้าผู้
ครองนครชื่อพระเจ้ากุสุนฑะ เมืองนี้ มีกุศโยบายทางประวิติศาสตร์ ที่แตกต่างจากเมืองอื่น  ๆ คือ ขุด
คูน้ำคันดินเป็นกำแพงสูงรอบเมือง ตลอดแนวตัด ถนน เจาะช่องทางเข้าเมืองเท่าๆ กับจำนวนเมืองขึ้น
ทั้ง 11 เมือง เป็น 11ประตู (เดิมเขียน 10.1 หรือสิบหน่ึง) กำหนดรหัสเข้าเมืองอย่างรัดกุม เมื่อเหตุร้าย
ให้ใช้ปี่ซาววา (ปี 20 วา) และม้าเร็วชื่อแม่แลแจ้งเหตุนั้น ๆ การปกครองเต็มไปด้วยความร่มเย็น 
จนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์ษาธรรมิกราช ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขอมคุกคามจึงพา
ไพร่พลอพยพไปอยู่ในแหล่งใหม่หัวเมืองกระด้างกระเดื่อง จึงถึงกาลวิบัติลงในปี พ.ศ. 2556 พระเจ้า
สร้อยศรีสมุทรพุทธางกุล เจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์ ได้ให้จารย์แก้วคุมไพร่พลได้กลุ่มหนึ่ง ประมาณ 
3,000 คน มาสร้างเมืองทุ่ง (บ้านทุ่งอำเภอสุวรรณภูมิ) ขึ้นตรงต่อนครจำปาศักด์ิ จารย์แก้วสิ้นชีพ ท้าว
มือบุตรชายโต ได้ขึ้นนครองราชย์ และท้าวทนผู้เป็นน้องชายเป็นอุปราชเมื่อท้าวมือสิ้นชีพ ท้าวทนข้ึน
ครองราชย์ แทน ยังเกิดความไม่พอใจแก่ท้าวเชียง และท้าวสูนย์บุตรชายท้าวมือเป็นอันมาก จึงแต่ง
เครื่องราชบรรณาการไป ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดให้
พระยาพรหมกับพระยากรมท่ามาเจรจา คืนอำนาจจนสำเร็จ ท้าวทนเมื่อสละตำแน่งให้แก่หลานทั้ง
สองแล้ว ก็เห็นว่าบ้านกุมร้างหรือเมืองสาเกตุ มีชัยภูมิสมบูรณ์ดี จึงได้รวมไพร่พลอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไป
พื้นเมืองสาเกตุนคร ให้เป็นเมืองที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์อีกครั้ง เพราะเป็นเมืองที่มี ประตูเข้าเมือง 11 
ประตู คำกลอนบทหน่ึงกล่าวว่า “เมืองสิบเอ็ดผักตู สิบแปดเอ้ีอม ซาว เก้าแม่ขั้นใด”  
  ทั้งนี้ เพราะมีวิหาร 6 ชั้น กลางเมือง คือ บึงพลาญชัยมีบันได 29 ชั้น มีหน้าต่าง 18 ช่อง มี
ประตู 11 ช่อง (โบราณ เขียน 101) อ่านว่า สิบเอ็ด ซึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรี ก็พระราชทานอนุญาต ให้ต้ัง
ได้เมืองร้อยเอ็ด ได้ปกครองตัวเอง ด้วยความด้วยความร่มเย็น จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ พระอมาตยาธิบดีเดินทางมาเกณฑ์ไพร่พลในหัวเมืองภาคอีสานไปรบ
จีนฮ่อ เจ้าเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วม ปฏิบัติการครั้งนั้นด้วย เจ้าเมืองร้อยเอ็ดหวาดกลัวความตาย จึงหนี
กลับบ้านปล่อยให้บุตรชายต่อสู้ข้าศึกจนได้รับ บาดเจ็บพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 5 ได้พระราชทานความ
ดีความชอบโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็น พระยาขัติยะวงษา อันเป็นต้นกระกูลเจ้าเมืองร้อยเอ็ดในสมัย
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ต่อมา ในราวปี พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระกุลจอมเก้าเข้าอยู่หัวรัชการที่ 5 โปรดให้มีการจัดการ
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอีสานขึ้น โดยแบ่งอีสานออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลลาวพวน กับมณฑลลาว
กาวโปรดให้ร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลาง บริหารอีสานตอนล่างและตอนกลาง และในปี 2445 ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้แยกมณฑลลาวกาว ออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลอุบล และมณฑลร้อยเอ็ด การจัด
ระบอบการปกครองหัวเมืองอีสานได้เปลี่ยนแปลง เพ่ือความเหมาะสมเรื่อยมาก จนกระทั่งช่วงหลังการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2435 มณฑลร้อยเอ็ด จึงถูกเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดใน
ปัจจุบัน 
  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากร 
ธรรมชาติ ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ต้ังก่ึงกลางของภาคอีสาน มานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญท่ี่
รุ่งเรืองมาก ช่ือว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตูเมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัยและมสี่วนหน่ึง ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด 
ของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีช่ือเสียง มีเน้ือที่กว้างใหญ่ถึงสองล้านไร่เศษ ซึ่งได้รบัการพัฒนาเพ่ือให้เป็น
แผ่นดินแห่งความ สมบูรณ ์จนแทบจะหาร่องรอยความแห้งแล้งในอดีตไม่พบ สัญลักษณจ์ังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นเกาะกลางบึงพลาญชัย มีธงปลิวไสวอยู่บนยอดเสา บ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของชาติ
ไทยพ้ืนน้ำใส เย็นชุ่มฉ่ำเหมือนน้ำใจของชาวร้อยเอ็ด มีดอกบัวหลวงชูช่อกัน แสดงถึงความเป็น
พุทธศาสนิกชน นับถือศาสนา พุทธ อันเป็นศาสนา ประจำชาติร้อยเอ็ด มีเน้ือที่ 8 ,299.4 ตาราง
กิโลเมตร และแบ่งออกการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ และมีระยะทางจากอำเภอเมืองเดินทางโดย
รถยนต์ไปยังอำเภอต่าง ๆ เป็นกิโลเมตร คือ 
อำเภอเกษตรวิสัย (47 กม.) อำเภอปทุมรัตน์ (85 กม.) อำเภอจตุรพักตร์พิมาร(26 กม.) อำเภอธวัชบุรี 
(12 กม.) อำเภอพนมไพร (64 กม.) อำเภอโพนทอง (47 กม.) อำเภอเสลภูมิ (34 กม.)  
อำเภอสุวรรณภูมิ (52 กม.)  อำเภออาจสามารถ (34 กม.) อำเภอหนองพอก (73 กม.) อำเภอเมือง
สรวง (26 กม.) อำเภอโพธิ์ชัย (58 กม.) อำเภอโพนทราย (79 กม.) อำเภอเมยวดี (62 กม.) อำเภอศรี
สมเด็จ (25 กม.) อำเภอจังหาร (10 กม.)  อำเภอทุ ่งเขาหลวง (34 กม.) อำเภอเชียงขวัญ (18 กม.) 
อำเภอหนองฮี (76 กม.) 
  การเดินทาง ตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 512 กิโลเมตร ทาง
รถยนต์เส้นทางที่สะดวกและสั้นที ่สุด คือใช้เส้นทางกรุงเทพ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-
มหาสารคาม ถึง จังหวัดร้องเอ็ดใช้เวลาประมาณ 7 ช่ัวโมง 
  เนื่องจากราษฎรขาดแคลนที่ดินทำกินปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเหลือ
เพียง 137 ,289.50 ไร่ หรือร้อยละ 2.8 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งผลจากการที่จังหวัดมีพ้ืนที่ป่าเพียงร้อยล่ะ 
9 จากที่ควรจะต้องมีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา 
และก่อให้เกิดความแห้งแล้งในจังหวัด และ นับเป็นปัญหาสำคัญประการหน่ึงของจังหวัดเอ็ด 
  มีจำนวนประชากรทั้งสิ ้น 1,307,982 คน แยกเป็นชาย 654,508 คน หญิง 655,751 คน 
โดยมีอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 118,789 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอเสล
ภูมิ มีจำนวน 108,063 คน และอำเภอสุวรรณภูมิ มีจำนวน 106,451 คน สำหรับอำเภอที่มีความ
หนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอจังหาร โดยมีอัตราความหนาแน่น 295 คนต่อตาราง
กิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีอัตราความหนาแน่น 240 คนต่อตารางกิโลเมตร และ
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อำเภอเชียงขวัญมีอัตราความหนาแน่น 215 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ย
ของจังหวัดอยู่ในระดับ 158 คนต่อตารางกิโลเมตร 
  จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็น 20 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอ 
เกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอธวัชบุรี อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง 
อำเภอหนองพอก อำเภอเสลภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพนทราย อำเภออาจ
สามารถ อำเภอเมยวดี อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอหนองฮี อำเภอทุ่งเขา
หลวง 
 จังหวัดขอนแก่น 
  จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 100-200 เมตร 
มีเนื้อที่ประมาณ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะทาง 445 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู 
   - ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
   - ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดมหาสารคาม 
   - ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 

  ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ป่า 1,296,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.91 ของพื้นที่
จังหวัด มีอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 743,973 ไร่ วนอุทยาน 2 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 6,200 ไร่ ป่า
สงวนแห่งชาติ 22 ป่า มีพ้ืนที่รวม 1,697,052 ไร่ ป่าชุมชน 206 แห่ง มีพื้นที่รวม 49,316 ไร่ สภาพป่า
ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง พรรณไม้สำคัญ ได้แก่ ประดู่ 
มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้พื้นล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่า
ป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝก 
  ทรัพยากรน้ำ จังหวัดขอนแก่นมีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 3 สาย ดังน้ี 
                  ลำน้ำพอง มีต้นกำเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันน้ำของลุ่มน้ำป่าสักกับลุ่ม
น้ำชี ไหลผ่าน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และ อำเภออุบลรัตน์, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ
ไหลบรรจบแม่น้ำชีที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการก่อสร้างเข่ือนอุบลรัตน์กั้นลำน้ำพอง ที่อำเภอ
อุบลรัตน์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน มีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 258,000 ไร่ โดยการ
ก่อสร้างฝายหนองหวายเพื่อทดน้ำ ที่อำเภอน้ำพอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาหนองหวาย ลำน้ำพองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ (1) น้ำพองตอนบน ซึ่งอยู่เหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ ลำน้ำสาขาประกอบด้วย หนองโก ลำน้ำพวย ห้วยทรายขาว ลำน้ำมอ ห้วยแกน และ
ห้วยซำจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ และ (2) ลำน้ำพองตอนล่าง ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ลำน้ำสาขา
ประกอบด้วย ห้วยทราย ห้วยคุมมุมห้วยยาง ห้วยโจด ห้วยเสือเต้น ห้วยเสียว ห้วยเก้าคต ห้วยใหญ่ 
ห้วยสายบาตร และห้วยพระคือ 
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                 ลำน้ำเชิญ มีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำชี ใน จังหวัดชัยภูมิ 
และ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ที่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
                 ลำน้ำชี มีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำชี ใน จังหวัดชัยภูมิ 
ไหลเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นบริเวณ อำเภอแวงน้อย ไหลผ่านอำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท อำเภอมัญจา
คีรี อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และบรรจบแม่น้ำมูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ใน
สภาพปัจจุบันน้ำท่าจากแม่น้ำชีไหลผ่านแม่น้ำมูลประมาณ 8.752 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี ปริมาณน้ำท่าใน
พื้นที่ลุ่มน้ำชี จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำท่าจากสถานีวัดน้ำท่าที่อยู่ในลุ่มน้ำชีทั้งหมด 32 สถานี 
พบว่าปริมาณน้ำท่าของแม่น้ำชีส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และมี
ปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้งโดยเดือนที่มีปริมาณน้ำท่าสูงสุดได้แก่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ส่วนลุ่ม
น้ำย่อยที่อยู่ในลุ่มน้ำมูลพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำมากพอสมควร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากลุ่มน้ำมีน้อย และยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาด
กลาง 
 
               แหล่งน้ำชลประทาน ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีแหล่งน้ำประกอบด้วย โครงการแหล่งน้ำ
จำนวน 462 โครงการ คือ โครงการขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 2,263.60 ล้านลูกบาศก์
เมตร โครงการขนาดกลางจำนวน 19 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 81.44 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการขนาดเล็ก
จำนวน 441 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 37.13 ล้านลูกบาศก์เมตร และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
จำนวน 109 แห่ง มีพ้ืนที่รับผลประโยชน์ทั้งหมด 553.461 ไร่ 
  ทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น มีบ่อบาดาล จำนวน 6,462 บ่อ บ่อน้ำบาดาลส่วน
ใหญ่จะใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อ
บาดาลที่ใช้สำหรับกิจกรรม อื่น ๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ มีอยู่
บ้างแต่เป็นจำนวนไม่มากนัก 
  ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดขอนแก่น สัตว์ป่าส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งบริเวณ
เทือกเขาภูเม็ง เพราะเป็นแหล่งหากินที่อุดมสมบูรณ์และถูกรบกวนจากมนุษย์น้อยมาก สัตว์ป่าที่พบ
เห็นเป็นสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็ก อาทิ หมูป่า เก้ง สุนัขจิ้งจอก เม่น นิ่ม กระต่ายป่า ไก่ป่า งู และ
นกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 
    การสาธารณสุข ขอนแก่น มีสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาล 32 แห่ง สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 23 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 
แห่ง กรมอนามัย 1 แห่ง กรมสุขภาพจิต 1 แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง เอกชน 2 แห่ง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 248 แห่ง บุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ 426 คน ทันต
แพทย์ 136 คน เภสัชกร 164 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อจำนวนประชากรจังหวัดขอนแก่น เท่ากับ 
1:4,149 คน 
  การศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนที่เปิดทำการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 1,138 แห่ง จำนวนนักเรียน 247,429 คน จำนวนครู 13,599 คน จำนวนห้องเรียน 11,440 
ห้อง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 14 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 11 แห่ง 
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  ประชากร แรงงานและการจ้างงาน และแรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น มีประชากร ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 1,801,753 คน จำแนกเป็นชาย 884,822 คน และหญิง 905,227 คน 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ จังหวัดขอนแก่น มีวิสัยทัศน์การพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2557- 2560 
(ฉบับทบทวน) คือ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู ่มหานครแห่งอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ (21 กลยุทธ 601 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 72,132 ล้านบาท) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความพยายาม 
ทางการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื ่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 จังหวัดมหาสารคาม 
  ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม  ข้อมูลทั่วไป จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีกลับหัว ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลาง
ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในกลุ่มที่ราบสูงโคราช พื้นที่ 5,291.7 ตารางกิโลเมตร (อันดับที่ 42 
ของประเทศ) หรือประมาณ 3.38  ล้านไร่ พ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดมหาสารคาม ต้ังอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนือกับเส้น
แวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถยนต์ 470 กิโลเมตร จังหวัดมหาสารคามมีทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัด
สุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด และทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
ขอนแก่น  
  ประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและ
ยาวนานมาหลายร้อยปี เพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัย
คุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น 
บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนครจำปาศรี โดยพบหลักฐาน เป็นพระยืนกันทรวิชัย พระ
พิมพ์ดินเผา ตลอดทั้ง พระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่าน
ทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมไป
จนถึงเทวรูปและเครื่องปั ้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
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มหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูดภาษาอีสาน ชาว
ไทยย้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี " ฮีตสิบสอง " ประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมา หา
สู่กัน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป 
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยก" บ้าน
ลาดกุดยางใหญ่ " ขึ้นเป็นเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408 โดยแยกพื้นที่  และ
พลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์) เป็น
พระเจริญราชเดช เจ้าเมือง มีท้าวบัวทองเป็นผู้ช่วยข้ึนกับเมืองร้อยเอ็ด 
  ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามข้ึนตรงกับกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2412 และ
ร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีกเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจำปาศักดิ์ ท้าวมหาชัย และ
ท้าวบัวทองนั้นเป็นหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา (สีลัง) เจ้าเมืองคนที่ 2 ของเมืองร้อยเอ็ด เดิม
กองบัญชาการของเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เนินสูงแห่งหนึ่งใกล้กุดนางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองและศาลมเหศักด์ิขึ้นเป็นที่สักการะของชาวเมืองต่อมาสร้างวัดดอนเมืองแล้วเปลี่ยนช่ือเป็นวัดข้าว
ฮ้าว (วัดธัญญาวาส) และได้ย้ายกองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีปัจจุบัน 
ในปี พ.ศ.2456 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัด โดยความเห็นชอบของพระ
มหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ย้ายศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ต้ังศาลากลางหลังเดิม (ที่ว่าการอำเภอ
เมืองปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 4๙ คน และผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คนปัจจุบัน 
คือ นายเสน่ห์ นนทะโชติ  
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด คือ รูปต้นรังใหญ่ (มาจากคำว่า มหาสาละ ใน
ชื่อจังหวัดมหาสารคาม) กับทุ่งนา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกลั่นทมขาว (Plumeria alba) ต้นไม้
ประจำจังหวัด คือ มะรุมป่า (Albizialebbeck) คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม คือ พุทธมณฑล
อีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร  
  หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,9๔๔ หมู่บ้าน และ 
30 ชุมชน ประกอบด้วยอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย 
อำเภอเชียงยืน  อำเภอบรบือ อำเภอนาเชือก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาดูน 
อำเภอยางสีสุราช  อำเภอกุดรัง และอำเภอช่ืนชม 
  ระยะทางจากอำเภอเมืองมหาสารคามไปยังอำเภอต่าง ๆ เรียงจากใกล้สุด ดังนี้ อำเภอ
กันทรวิชัย 18 กิโลเมตร อำเภอแกดำ 25 กิโลเมตร อำเภอบรบือ 26 กิโลเมตร อำเภอโกสุมพิสัย 30 
กิโลเมตร อำเภอกุดรัง 39 กิโลเมตร อำเภอเชียงยืน ๓๙ กิโลเมตร อำเภอวาปีปทุม 43 กิโลเมตร 
อำเภอนาเชือก 58 กิโลเมตร อำเภอชื่นชม 59 กิโลเมตร อำเภอนาดูน 67 กิโลเมตร อำเภอยางสีสุราช 
74 กิโลเมตร และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 85 กิโลเมตร   
  การคมนาคมทางรถยนต์จากกรุงเทพมหานคร เส้นทางที่สะดวกและสั้นที่สุด คือใช้เส้นทาง
กรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม  
  การคมนาคมทางรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท ขนส่ง จำกัดที่มี
รถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศบริการวันละหลายเที่ยว  
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  การคมนาคมทางรถไฟและทางเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์มา
จังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ 72 กิโลเมตร  
  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่ ปรางค์กู่บ้านเข
วา อ่างเก็บน้ำหนองแวง หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง แก่งเลิงจาน ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
อีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน หมู่บ้านป้ันหม้อ อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย อำเภอกันทร
วิชัย ได้แก่ พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธมิ่งเมือง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล อำเภอบรบือ 
ได้แก่ ปรางค์กู่บัวมาศ หนองบ่อ  อำเภอแกดำ ได้แก่ สะพานไม้แกดำ วัดหนองหูลิง อ่างเก็บน้ำห้วย
แอ่ง อำเภอโกสุมพิสัย ได้แก่    บึงบอน วนอุทยานโกสัมพี อำเภอวาปีปทุม ได้แก่ กู่บ้านแดง อำเภอนา
เชือก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาดูน ได้แก่ พระบรมธาตุนาดูน 
พุทธมณฑลอีสาน พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช บ่อน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ กู่สันตรัตน์ กู่น้อย ศาลานางขาว ฮูปแต้มสิม  วัดโพธาราม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้แก่ 
ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่ 
  สถานศึกษาที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม และวิทยาลัย
การอาชีพ พยัคฆภูมิพิสัย 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ที่ต้ังและอาณาเขต จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้ังอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างเส้นละติจูด (เส้นรุ้ง) ที่ 16-17 องศาเหนือ และ ลองติจูด (เส้นแวง) ที่ ๑๐๓-๑๐๔ องศา
ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ ๕๑๙ กโิลเมตร มีเน้ือที่ ประมาณ 
๖,๙๔๖.๗๔๖ ตร.กม. หรือ ประมาณ ๔,๓๔๑,๗๑๖ ไร่ หรอื ร้อยละ ๔.๕ ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด ใกล้เคยีงดังน้ี  

 
 
 

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และ จงัหวัดอุดรธานี โดยมีลำน้ำปาวและห้วยลำ
พันชาดเป็นแนวก้ันแบ่งเขต  
   ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม  
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปันน้ำของ
เทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต  
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลำน้ำชีเป็นเส้นแบ่งเขตและบางส่วน
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  
  ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุ่มมน้ีำ
แช่ขัง ดังน้ันลักษณะภูมิ ประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธ์ุสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้  5 
ลักษณะ ดังน้ี  



65 
 

         1. พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา ได้แก่ เทอืกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง 200 –500 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพ้ืนที่ของอำเภอ สมเด็จ 
อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอห้วยผึ้ง บริเวณน้ีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำ
ปาว ลำน้ำพาน  
          2. สภาพที่เป็นหุบเขา อยู่ในเขตอำเภอเขาวง มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่าง หุบเขาสภาพ
เป็นลูกคลื่น สงูจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑๗๕ – ๒๕๐ เมตร มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืน 
อยู่ในเขตอำเภอท่าคันโท อำเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอำเภอยางตลาด ทิศใต้ของอำเภอ
สมเด็จ และบางส่วนของอำเภอห้วยผึ้ง  
          3. สภาพเป็นลูกคลื่นสูงจากระดับน้ำปานกลาง ๑๗๕ – ๒๕๐ เมตร มีลักษณะเป็นลูก
คลื่นลอนต้ืน อยู่ในเขตอำเภอท่าคันโท อำเภอสหัสขันธ์ บรเิวณทิศเหนือของอำเภอยางตลาด ทิศใต้
ของอำเภอสมเด็จ และบางสว่นของอำเภอห้วยผึ้ง  
          4. สภาพค่อนข้างราบ มีระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑๕๐ – ๑๗๐ เมตร อยู่ในบริเวณ
อำเภอเมือง อำเภอยางตลาด บางส่วนของทิศใต้ของอำเภอสหัสขันธ์ ทางทิศตะวันออกของอำเภอ
สมเด็จ และอำเภอห้วยผึ้ง  
                       5. สภาพพ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ำ เป็นท่ีราบริมฝั่งแม่น้ำชี ลำน้ำปาว ลำน้ำพาน มี
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 140-150 เมตร อยู่ในอำเภอกมลาไสย บางส่วนของอำเภอเมือง
และอำเภอยางตลาด  
 
 
 
 
  ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธ์ุ จะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับจงัหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดู
หนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน พฤษภาคม ถงึ เดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธ์ุมีฝนตกเฉลีย่ 
๑๓๙๘.๔ มิลลเิมตร/ปี อุณหภูมิต่ำสุด ๑๑.๕ องศาเซลเซยีส และ อุณหภูมิสูงสุด ๔๒.๓ องศา
เซลเซียส (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธ์ุ)  
  จังหวัดกาฬสินธ์ุ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ อำเภอ
นามน อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอยางตลาด อำเภอห้วย
เม็ก อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี 
อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน อำเภอฆ้องชัย 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 พรเพ็ญ อยู่บำรุง (2551 : 105-109) ได้สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุต่างๆ ของปัญหาการบริหาร
จัดการเทศบาลตำบล ด้วยเหตุที่ประชาชนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น และขาดการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจให้ความเห็นชอบต่อโครงการ เทศบาลตำบลขาดความเสมอภาคในการให้บรกิาร บุคลากรก็
ยังไม่เพียงพอต่อภารกิจงานประกอบกับการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่ตรงกับตำแหน่งงาน หน่ึงคนทำงาน
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หลายอย่างเกินกำลังความสามารถ กระบวนการสรรหาสว่นใหญ่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ส่วน
งบประมาณก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เทศบาลก็ควรจะต้องมีการพัฒนาจัดเก็บรายได้ให้
ครอบคลุม ยุติธรรมและทั่วถงึ การส่งมอบงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ยังมีความล่าช้าโดยขาด
ความจริงใจที่จะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งการให้บริการบางเร่ืองก็ใช้
เวลานานเกินไป และเทศบาลก็ขาดการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงาน รวมถึงการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาลประชาชนก็ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลทีแ่ท้จริง แมแ้ต่การประชาสัมพันธ์ก็
ยังไม่ทั่วถึง  
 สมบัติ เรืองชัยศิวเวท (2549) ปัญหาของการบริหารเทศบาลตำบล คือ ด้านการจัดองค์กร 
รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผน การนำ การควบคุม และการจัดคนเข้าทำงาน   นรเศรษฐ ์ชาลปติ 
(2553) ปัญหาการบริหารจัดการเทศบาล น้ันพบว่า ด้านการรับรู้ข้อมูลขา่วสาร เทศบาลให้บริการได้
ทั่วถึงแต่การได้รับข่าวสารของประชาชนยังมีความคลาดเคลื่อน และไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้าน
การให้ข้อมูลขา่วสาร พบว่าประชาชนบางส่วนไม่เสนอปัญหา เน่ืองจากเคยเสนอแล้วแต่เทศบาลไม่
ดำเนินการแก้ไข และไม่กล้าแสดงออก ด้านการตัดสินใจ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมตัดสินใจในการ
บริหารงานหรืออนุมัติโครงการ ด้านการดำเนินงาน ประชาชนต้องการเข้าร่วมกำหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมด้วย ด้านการรับประโยชน์และตรวจสอบ เทศบาลควรเพ่ิมงานบริการประชาชนให้
หลากหลายมากข้ึน และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยแจ้งปัญหาจากการปฏิบัติงานของเทศบาล  
 พิทักษ์พงศ์ กางการ (2554 : 212-214) พบว่าการปฏิบัติงานในเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควรมีการวางแผน (Planning) ที่ยึด
หลักการมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงาน การจัดองค์กร (Organizing) ที่ยึดหลกันิติธรรมเป็น
แนวทางจัดองค์กร การจัดการพนักงาน (Staffing) โดยใช้หลักความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน การ
สั่งการ (Directing) ที่ใช้หลักนิติธรรมในการสั่งการ การควบคุม (Controlling) และภาวะผู้นำ โดยใช้
หลักนิติธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและกฎข้อบังคับ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Public Participation) ทีใ่ช้หลักความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  
 เชิดศักด์ิ เจนวิริยะกุล (2550) พบว่า ความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการของผู้บริหาร
เทศบาลในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้องมีการประสานงาน การปฏิบัติงานเป็นทีมช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้านงบประมาณ การควบคุมตรวจสอบทางด้านการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัดเป็น
สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง มีการสั่งการ การวางแผน เช่น การวางแผนดำเนินงานทุกโครงการไว้ 
ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดี การจัดองค์กร การมอบหมายงานและการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 มุทิตา วรกัลยากุล (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสำเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสำเร็จในการบริหารงาน
ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ 3) แสวงหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง 
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คุณภาพ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลนครรังสิต
จำนวน 157 คน ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้ทำการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีนครรังสิต ปลัด
เทศมนตรีนครรังสิต และประธานชุมชนรังสิต จากการศึกษาวิจัย พบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการ
บริหารงานของเทศบาลนครรังสิต อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน
ของเทศบาลนครรังสิต จ.ปทมุธานี พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้าน
ระบบงาน ปัจจัยด้านผู้นำ ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม และปัจจัยด้านทักษะ มี
ความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อนำมาสร้างสมการพยากรณ์เพ่ือทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารงาน พบว่า ปัจจัยด้านทักษะส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม ปัจจัย ด้านกลยุทธ์ และปัจจัยด้านระบบงาน ตามลำดับ โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหคุูณ (R2) เท่ากับ .621 จึงทำให้ทั้งสี่ปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบาย
ความสำเร็จในการบริหารงานได้ร้อยละ 62.1 และ 3) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การบริหารงาน
ภายในเทศบาลควรที่จะพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พร้อม
ทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลนครรังสติประสบ
ความสำเร็จได้ต่อไปในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

 
 

ความสาํเร็จในการบริหาร
จดัการเทศบาลตาํบล 

 
 

ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ 

ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ 

ปัจจยัดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร 

ปัจจยัดา้นสมรรถนะหลกั 

ปัจจยัดา้นธรรมาภิบาลในองคก์ร 

ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 

ปัจจยัดา้นการทาํงานเป็นทีม 
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บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและกำหนดวิธีวิจัยไว้ตามลำดับ ดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  5. สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย   

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตำบลของกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ จำนวน 128,560 คน (ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ัง คณะกรรมการเลือกต้ัง. 2559 : ออนไลน์) 
   2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตำบลของกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ จำนวน 399 คน โดยใช้วิธีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ  
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727) 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ จำแนกได้
ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบล
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย ดำเนินการดังน้ี 
  1. ผู้วิจัยลงพื้นที่นำแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง 
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  3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความสมบูรณ์และ
จัดเป็นหมวดหมู่รวบรวมเข้าด้วยกัน เตรียมพร้อมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด 399 ชุด มาตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำมา
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ตอน มีรายละเอียดดังน้ี 
 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามตอนที่ 1 - 2 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 
ข้อ คือ 
  1. การศึกษาเพ่ือหาระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสินธ์ุ ผล
การวิเคราะห์ได้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นำค่าที่ได้มา
หาระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ โดยใช้ลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Ratting scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังน้ี 
 
   ระดับความคิดเห็น             ค่าน้ำหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

      น้อยที่สุด      กำหนดให้มีค่าเท่ากับ  1  คะแนน 
         น้อย       กำหนดให้มีค่าเท่ากับ  2  คะแนน 
     ปานกลาง        กำหนดให้มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน 
         มาก       กำหนดให้มีค่าเท่ากับ  4  คะแนน 

             มากที่สุด      กำหนดให้มีค่าเท่ากับ  5  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
  เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean)  
ค่าความคิดเห็น กำหนดเป็นช่วงคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี (รังสรรค์ สิงหเลศิ. 2551 : 186-188) 
    คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  แปลความว่า  มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
    คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  แปลความว่า  มีความคิดเห็นน้อย 
    คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  แปลความว่า  มีความคิดเห็นปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  แปลความว่า  มีความคิดเห็นมาก 
    คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  แปลความว่า  มีความคิดเห็นมากที่สุด 
  2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Correlation deviation) และการถดถอย
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พหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression analysis) โดยใช้การวิเคราะห์แบบกำหนดตัวแปร
เข้าไปในสมการทั้งหมด (Enter method) 
 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามตอนที่ 3 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-Ended) โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
   
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
 1. การหาระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดย
ใช้สูตรดังน้ี (สมบัติ ท้ายเรือคำ. 2551 : 124) 
  1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

x = 
∑

 

   เมื่อ    x แทน   ค่าคะแนนเฉล่ีย 
      ∑ x แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation = S.D.) 

      S.D. =
∑ ∑

 

   เมื่อ  S.D.  แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 
           ∑ 𝑥  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 
             ∑ 𝑥   แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 
               N   แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การหาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยใช้
สูตรสมการเชิงเส้น ในรูปคะแนนดิบ (กุสุมาลย์ สมประสงค์) 
 

  เมื่อ γ 𝑎 𝑏 𝑥 𝑏 𝑥  . . . 𝑏 𝑥  
 

        γ    แทนคะแนนพยากรณ์ของตัวแปรเกณฑ์ (กุสุมาลย์ สมประสงค์) 
       𝑎 แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (กุสุมาลย์ สมประสงค์) 
  𝑏 , 𝑏 , … 𝑏  แทน น้ำหนักคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัว 
         พยากรณ์ตัวที่ 1 (กุสุมาลย์ สมประสงค์) ถึงตัวที่ n ตามลำดับ 
  𝑥 , 𝑥 , … 𝑥  แทน คะแนนของตัวพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ) ตัวที่ 1 ถึง 
          ตัวที่ n 
                𝑛 แทน จำนวนตัวพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ) 
 สมการเชิงเส้นในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (กุสุมาลย์ สมประสงค์) 
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เมื่อ 𝑧 𝛽 𝑧 𝛽 𝑧  . . . 𝛽 𝑧  
 

                  𝑧 แทน คะแนนพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัว 
           แปรเกณฑ์ (ตัวแปรตาม) 
   𝛽 , 𝛽 , … 𝛽  แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบของคะแนน 
           มาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n 
           ตามลำดับ 
   𝑧 , 𝑧 , … 𝑧   แทน คะแนนมาตรฐานของตัวพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ)  
           ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n ตามลำดับ 
              𝑛  แทน จำนวนตัวพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย
เรียงความ ตามลำดับดังน้ี 
 

  1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธ์ุ 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์
 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร 

สินธุ์ โดยจำแนกเป็นรายด้าน 
  ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหาร
จัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
n = 399 ระดับ 

การบริหาร
จัดการ x S.D. 

ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 3.57 .06 มาก 
ด้านการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 3.77 .19 มาก 
ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 3.36 .24 ปานกลาง 
ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3.52 .21 มาก 
ด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 3.55 .21 มาก 
ด้านการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3.48 .32 มาก 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 3.45 .31 มาก 
รวม 3.53 .11 มาก 
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 จากตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.53) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (x = 3.57) ด้านการ
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ (x = 3.77) ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (x = 3.52) ด้านการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ (x = 3.55) ด้านการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน (x = 3.48) และด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ (x = 
3.45) ระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (x = 3.36) 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร 
สินธุ์ โดยจำแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้าน 
 
  2.1 ด้านการเกิดประโยชนส์ขุแก่ประชาชน 
   ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน โดยจำแนกเป็นรายข้อ 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

n = 399 ระดับ 
การบริหาร
จัดการ x S.D. 

ในภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน จะต้องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และช้ีแจงทำความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ 

3.73 .44 มาก 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบได้ 

3.29 .86 ปานกลาง 

ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 3.72 .45 มาก 

ก่อนการดำเนินการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียทุก
ด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ
การดำเนินการในแต่ละข้ันตอน 

3.71 .86 มาก 

เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ 

3.44 .49 มาก 

รวม 3.57 .06 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ ในด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x = 3.57) เมื่อ
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ ในภารกิจทีม่ีผลกระทบต่อ
ประชาชน จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และช้ีแจงทำความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
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ถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ (x = 3.73) ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน (x = 
3.72) ก่อนการดำเนินการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละข้ันตอน  (x = 3.71) เปิดเผยข้อมูลการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ (x = 3.44) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ 
ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดซือ้จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชน
ตรวจสอบได้ (x = 3.29) 
  2.2 ด้านการเกิดผลสัมฤทธิต่์อภารกิจของรัฐ 
   ตารางที่ 3.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ด้านการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
โดยจำแนกเป็นรายข้อ 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ด้านการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

n = 399 ระดับ 
การบริหาร
จัดการ x S.D. 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาสามปี 4.32 .66 มากที่สุด 
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และนำผล
ที่ได้มาปรับปรุงแผนพัฒนา 

3.82 .38 มาก 

นำแผนพัฒนาสามปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และงบรายจ่ายเพ่ิมเติม 

3.44 .49 มาก 

มีการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน 4.11 .65 มาก 

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหน่วย 3.20 .83 ปานกลาง 

รวม 3.77 .19 มาก 
  
 จากตารางที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ ในด้านการเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.77) เมื่อ
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์
และการพัฒนาสามปี (x = 4.32) อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงแผนพัฒนา (x = 3.82) นำแผนพัฒนาสามปีมาใช้
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบรายจ่ายเพ่ิมเติม (x = 3.44) มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน (x = 4.11) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ สง่เสริมการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในหน่วย (x = 3.20)  
  2.3 ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ตารางที่ 3.4 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยจำแนกเป็นรายข้อ 
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การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

n = 399 ระดับ 
การบริหาร
จัดการ x S.D. 

มีการเผยแพร่เป้าหมายให้ประชาชนทราบ 3.73 .44 มาก 
มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบ 3.27 .44 ปานกลาง 
มีการเผยแพร่แผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ 2.93 .91 ปานกลาง 
มีการเผยแพร่งบประมาณให้ประชาชนทราบ 3.35 .47 ปานกลาง 
มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 3.56 .49 มาก 

รวม 3.36 .24 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ ในด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x = 3.36) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ มี
การเผยแพร่เป้าหมายให้ประชาชนทราบ (x = 3.73) และมกีารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชน
ทราบ (x = 3.56) อยู่ในระดับปานกลาง 3 ขอ้ ได้แก่ มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบ (x = 
3.27) มีการเผยแพร่แผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ (x = 2.93) มกีารเผยแพร่งบประมาณให้
ประชาชนทราบ (x = 3.35) 
  2.4 ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ตารางที่ 3.5 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ด้านการลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน โดยจำแนกเป็นรายข้อ 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

n = 399 ระดับ 
การบริหาร
จัดการ x S.D. 

กระจายอำนาจการตัดสินใจสั่งการให้ผู้ทีม่หีน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

3.26 .74 ปานกลาง 

มีการควบคุม ติดตาม กำกับดูแลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ 4.00 .23 มาก 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอน 3.73 .44 มาก 
จัดทำการประชาสัมพันธ์การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนไว้ 
ณ ที่ทำการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 

3.47 .78 มาก 

จัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อ หรือรับบริการ 

3.18 .38 ปานกลาง 

รวม 3.52 .21 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ ในด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.52) เมื่อจำแนก
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เป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 3 ขอ้ ได้แก่ มีการควบคุม ติดตาม กำกับดูแล
การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ (x = 4.00) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมเพื่อลด
ขั้นตอน (x = 3.73) จัดทำการประชาสัมพันธ์การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนไว้ ณ ที่ทำการ 
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (x = 3.47) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ 
กระจายอำนาจการตัดสินใจสั่งการให้ผู้ทีม่หีน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (x = 3.26) จัดต้ังศูนย์บริการร่วม 
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ หรือรับบริการ (x = 3.18)  
 
 
 
 
 
 
  2.5 ด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ ์
   ตารางที่ 3.6 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทัน 
ต่อสถานการณ์ โดยจำแนกเป็นรายข้อ 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 

n = 399 ระดับ 
การบริหาร
จัดการ x S.D. 

บุคลากรมีความต่ืนตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ 3.98 .75 มาก 
บุคลากรมีความพร้อมในการปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้ทันสถานการณ ์ 3.62 .48 มาก 
มีการพิจารณาทบทวนภารกิจอยู่เป็นประจำ 3.50 1.06 มาก 

มีการปรับปรุงภารกิจตามสถานการณ ์ 3.36 1.29 ปานกลาง 

มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจตามความจำเป็น 3.30 .86 ปานกลาง 

รวม 3.55 .21 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ ในด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.55) 
เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ บุคลากรมีความต่ืนตัวต่อ
สถานการณ์ต่างๆ (x = 3.98) บุคลากรมีความพร้อมในการปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้ทันสถานการณ์ (x 
= 3.62) มีการพิจารณาทบทวนภารกิจอยู่เป็นประจำ (x = 3.50) และอยูใ่นระดับปานกลาง 2 ข้อ 
ได้แก่ มีการปรับปรุงภารกิจตามสถานการณ ์(x = 3.36) มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจตาม
ความจำเป็น (x = 3.30) 
  2.6 ด้านการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   ตารางที่ 3.7 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ 
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การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ด้านการอำนวยความสะดวก  
และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจำแนกเป็นรายข้อ 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ด้านการอำนวยความสะดวก  

และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

n = 399 ระดับ 
การบริหาร
จัดการ x S.D. 

มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละ
งาน 

3.43 .49 มาก 

สามารถตอบคำถามหรือแจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 15 วัน 
หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

3.17 .82 ปานกลาง 

มีบุคลากรลงพืน้ที่เพ่ือออกให้บริการของประชาชน 3.98 .58 มาก 
มีจุดประชาสัมพันธ์เพ่ือติดต่อสอบถาม ณ ทีท่ำการ 3.45 .49 มาก 
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 3.38 .96 ปานกลาง 

รวม 3.48 .32 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย 
แก่นสารสินธ์ุ ในด้านการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.48) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ใน 
ระดับมาก 3 ขอ้ ได้แก่ มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละ 
งาน (x = 3.43) มีบุคลากรลงพ้ืนที่เพ่ือออกให้บริการของประชาชน (x = 3.98) มีจุด 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือติดต่อสอบถาม ณ ที่ทำการ (x = 3.45) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ  
ได้แก่ สามารถตอบคำถามหรือแจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ 
กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ (x = 3.17) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย (x = 3.38)  
  2.7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
   ตารางที่ 3.8 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจำแนกเป็นรายข้อ 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

n = 399 ระดับ 
การบริหาร
จัดการ x S.D. 

มีบุคคลภายนอกร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.00 .23 มาก 
มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ 3.93 .32 มาก 
มีการประเมินคุณภาพของการบริการ 3.11 .80 ปานกลาง 
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 3.19 .82 ปานกลาง 
เงินงบประมาณเหลือจ่ายถูกจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้บุคลากร 3.04 .85 ปานกลาง 

รวม 3.45 .31 มาก 
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 จากตารางที่ 3.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 
3.45) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ มบุีคคลภายนอก
ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (x = 4.00) มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ (x = 3.93) และ
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีการประเมินคุณภาพของการบริการ (x = 3.11) มกีารประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ (x = 3.19) เงินงบประมาณเหลือจ่ายถูกจัดสรรเป็นเงิน
รางวัลให้บุคลากร (x = 3.04)  
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสนิธุ ์
 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย จำนวน 8 ด้าน ที่คาดว่าจะมีผลต่อการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ และนำมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง 
(Multiple linear regression analysis) และสร้างสมการทำนายพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ การ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ จากตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรพยากรณ์ 8 
ด้าน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 
 1. คุณลักษณะของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  ตัวแปรที่มีการวิเคราะห์ระดับช่วง (Interval scale) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นมาตรา
อันตรภาค (Interval scale) หรือมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) จำนวน 8 ตัวแปร คอื  
1. ด้านภาวะผู้นำ (x1) 2. ด้านการจัดการความรู้ (x2)  3. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (x3)  4. ด้าน
สมรรถนะหลัก (x4)  5. ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร (x5)  6. ด้านการติดต่อสื่อสาร (x6) 7. ด้านการมี
ส่วนร่วม (x7)  8. ด้านการทำงานเป็นทีม (x8)  และตัวแปรตามหลัก 1 ตัวแปร คือ การบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) รวมท้ังตัวแปรย่อย 7 ตัวแปร คือ 1. ด้านการเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน (y1)  2. ด้านการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ (y2)  3. ด้านการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (y3)  4. ด้านการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (y4)  
5. ด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ (y5) 6. ด้านการอำนวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน (y6) 7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ (y7) 
 
 
 
 2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression 
analysis) 
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  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression 
analysis) แบบกำหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด (Enter method) ตัวแปรตาม คือ การบริหาร
จัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) กับตัวแปรอิสระจำนวน 8 ตัวแปร คือ 1. ด้าน
ภาวะผู้นำ (x1) 2. ด้านการจัดการความรู้ (x2)  3. ด้านการให้ข้อมลูข่าวสาร (x3)  4. ด้านสมรรถนะ
หลัก (x4)  5. ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร (x5)  6. ด้านการติดต่อสื่อสาร (x6) 7. ด้านการมีส่วนร่วม 
(x7)  8. ด้านการทำงานเป็นทีม (x8) 
  ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ 
ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   R หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคณู ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทั้ง 9 ตัวแปร กับตัวแปรตาม 
   R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ทีแ่สดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มี
ผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
   S.E. หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
   B หมายถึง ค่าน้ำหนักความสำคัญของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปของคะแนน
ดิบ 
   Beta หมายถึง ค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระซึ่งคำนวณจาก
ค่าของตัวแปรต่างๆ ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   t หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร์ของสมการ
ถดถอยแต่ละค่าที่อยู่ในสมการ 
   Sig . หมายถึง ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
   a หมายถึง ค่าคงที่ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 
 
 
 
 
 
 ตารางที่ 3.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ (y) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t Sig. 
 a  ค่าคงที ่ 4.637 .154  30.184 .000 
X1 ด้านภาวะผู้นำ .043 .020 .098 2.117 .035* 
X2 ด้านการจัดการความรู้ .030 .023 .061 1.312 .190 
X3 ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร .038 .025 .099 1.521 .129 
X4 ด้านสมรรถนะหลัก .271 .035 .467 7.833 .000** 
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X5 ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร .338 .027 .547 12.567 .000** 
X6 ด้านการติดต่อสื่อสาร .018 .010 .076 1.810 .071 
X7 ด้านการมีสว่นร่วม .405 .045 .489 9.097 .000** 
X8 ด้านการทำงานเป็นทีม .003 .005 .022 .639 .523 

 

  R = .792   R2 = .751 
 จากตารางที่ 3.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่ม 
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y)โดยใช้การวิเคราะห์แบบกำหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด  
(Enter method) ดังน้ี 
  1. ปัจจัยที่นำมาศึกษา ทั้ง 8 ตัวแปร มีความสัมพันธ์พหุคณูกับการบริหารจัดการ 
เทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) เท่ากับ 0.792 (R  = .792) แสดงว่า ตัวแปร 
อิสระทั้ง 8 ตัวแปร รวมกันมคีวามสัมพันธ์กับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่ม 
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) โดยมีค่าความสัมพันธ์มาก  
  2. ปัจจัยที่นำมาศึกษา ทั้ง 8 ตัวแปร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรกับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) เท่ากับ .751 (R2  = .751)  
แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร สามารถอธิบายการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด 
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ (y) ได้ร้อยละ 75.10 
  3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y)  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 4 ตัวแปร โดยเรียงลำดับจากตัวแปรที่มผีลต่อ 
การผันแปรในตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากที่สุดไปหาน้อย ดังน้ี 
   3.1 ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร (X5 Beta = .547)   

 3.2 ด้านการมสี่วนร่วม (X7 Beta = .489) 
    3.3 ด้านสมรรถนะหลัก (X4 Beta = .467) 
   3.4 ด้านภาวะผู้นำ (X1 Beta = .098) 
  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัด 
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ (y) มากที่สดุ ได้แก่ ปัจจัยด้านธรรมาภิบาลในองค์กร (x5) คือ เมื่อม ี
การเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะมผีลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร 
สินธ์ุ (y) เปลี่ยนแปลงไป .547 หน่วย รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (x7)  
คือ เมื่อมีการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะมีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด 
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ (y) เปลี่ยนแปลงไป .489 หน่วย ปัจจัยด้านสมรรถนะหลัก (x4)  
คือ เมื่อมีการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะมีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด 
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ (y) เปลี่ยนแปลงไป .467 หน่วย และน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้นำ (x1)  
คือ เมื่อมีการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะมีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย 
แก่นสารสินธ์ุ (y) เปลี่ยนแปลงไป .098 หน่วย  
  ดังน้ัน เมื่อทราบค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 4.637 ทราบค่าน้ำหนักความสำคัญ 
ของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนดิบ (B) และทราบน้ำหนักความสำคญัของตัวพยากรณ์  
ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) จึงสามารถสร้างสมการถดถอย ได้ดังน้ี 
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   สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ Y = a + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn   
     แทนค่าในสูตร Y = 4.637 + .338(x5) + .405(x7) + .271(x4) + .043(x1) 
     สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = B1z 1 + B2z 2 +…+ Bnz n 
  แทนค่าในสูตร Z = .547(z5) + .489(z7) + .467(z4) + .098(z1) 
   เมื่อ Y และ Z = การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ   
  ส่วนตัวแปรอิสระอีก 4 ตัวแปร ไม่มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  
ด้านการจัดการความรู้ (x2) ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (x3) ด้านการติดต่อสื่อสาร (x6) และ 
ด้านการทำงานเป็นทีม (x8) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบล 
กลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบล 
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 399 คน สามารถสรุปแนวทางการ
พัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสนิธ์ุ ได้ดังน้ี 
 1. ผู้บังคับบัญชาต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ สามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเที่ยงธรรม และรับฟังและให้
ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
 3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 
 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. เปิดโอกาสให้บุคลากร มสีว่นรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน 
 6. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทกุกระบวนการ 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ผู้วิจัย
ได้นำผลมาสรปุ ดังน้ี 
 
  1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สรุปผล 
  6. อภิปรายผล 
  7. ข้อเสนอแนะ 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดรอ้ย
แก่นสารสินธ์ุ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตำบลของกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ จำนวน 128,560 คน (ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ัง คณะกรรมการเลือกต้ัง. 2559 : ออนไลน์) 
  2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตำบลของกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ จำนวน 399 คน โดยใช้วิธีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973 : 727)  
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ จำแนก
ได้ดังน้ี 
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธ์ุ 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบล
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่  
ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Correlation coefficient) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression analysis) 
 
สรุปผล 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ ผู้วิจัยจะ
ได้เสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสนิธุ ์
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.53) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (x = 3.57) และด้านการเกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ (x = 3.77) ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (x = 3.52) ด้านการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ (x = 3.55) ด้านการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน (x = 3.48) และด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ (x = 3.45) 
ระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมปีระสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (x = 3.36) 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดรอ้ย 
แก่นสารสินธุ์  
  1. ปัจจัยที่นำมาศึกษา ทั้ง 8 ตัวแปร มีความสัมพันธ์พหุคณูกับการบริหารจัดการ 
เทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) เท่ากับ 0.792 (R  = .792) แสดงว่า ตัวแปร 
อิสระทั้ง 8 ตัวแปร รวมกันมคีวามสัมพันธ์กับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่ม 
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) โดยมีค่าความสัมพันธ์มาก  
  2. ปัจจัยที่นำมาศึกษา ทั้ง 8 ตัวแปร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรกับ 
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y) เท่ากับ .751 (R2  = .751)  
แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร สามารถอธิบายการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด 
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ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ (y) ได้ร้อยละ 75.10 
  3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ (y)  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 4 ตัวแปร โดยเรียงลำดับจากตัวแปรที่มผีลต่อ 
การผันแปรในตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากที่สุดไปหาน้อย ดังน้ี 
   3.1 ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร (X5 Beta = .547)   

 3.2 ด้านการมสี่วนร่วม (X7 Beta = .489) 
    3.3 ด้านสมรรถนะหลัก (X4 Beta = .467) 
   3.4 ด้านภาวะผู้นำ (X1 Beta = .098) 
   สามารถสร้างสมการถดถอย ได้ดังน้ี 
    สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ Y = a + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn   
      แทนค่าในสูตร Y = 4.637 + .338(x5) + .405(x7) + .271(x4) + .043(x1) 
      สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = B1z 1 + B2z 2 +…+ Bnz n 
   แทนค่าในสูตร Z = .547(z5) + .489(z7) + .467(z4) + .098(z1) 
     เมื่อ Y และ Z = การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ  
    ส่วนตัวแปรอิสระอีก 4 ตัวแปร ไม่มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  
ด้านการจัดการความรู้ (x2) ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (x3) ด้านการติดต่อสื่อสาร (x6) และ 
ด้านการทำงานเป็นทีม (x8) 
 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสนิธุ์  
  1. ผู้บังคับบัญชาต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ สามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเที่ยงธรรม และรับฟังและให้
ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
  3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 
  4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. เปิดโอกาสให้บุคลากร มสีว่นรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน 
  6. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทกุกระบวนการ 
 
 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัเก่ียวกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ  
ที่ได้จากเคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีประเด็นทีน่่าสนใจพอที่จะนำมาอภิปราย เพ่ือ 
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุม่จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ ์
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  ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก (x = 3.53) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 6  
ด้าน ได้แก่ ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (x = 3.57) และด้านการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ 
ภารกิจของรัฐ (x = 3.77) ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (x = 3.52) ด้านการปรับปรุง 
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ (x = 3.55) ด้านการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน (x = 3.48) และด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ  
(x = 3.45) ระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (x = 3.36) โดยจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อได้ดังน้ี 
   ด้านการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x = 3.57) เมื่อจำแนก
เป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 4 ขอ้ ได้แก่ ในภารกิจที่มีผล 
กระทบต่อประชาชน จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และช้ีแจงทำความเข้าใจเพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ (x = 3.73) ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน (x = 3.72) ก่อนการดำเนินการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียทุกด้าน กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละข้ันตอน (x = 3.71) เปิดเผย
ข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ (x = 3.44) และอยู่ในระดับปานกลาง 
1 ข้อ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
ประชาชนตรวจสอบได้ (x = 3.29) 
   ด้านการเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.77) เมื่อจำแนก
เป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ จดัทำแผนยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาสามปี (x = 4.32) อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนา และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงแผนพัฒนา (x = 3.82) นำแผนพัฒนาสามปีมาใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบรายจ่ายเพ่ิมเติม (x = 3.44) มีการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับหน่วยงานอ่ืน (x = 4.11) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ขอ้ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในหน่วย (x = 3.20) 
   ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (x = 3.36) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ มีการ
เผยแพร่เป้าหมายให้ประชาชนทราบ (x = 3.73) และมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชน
ทราบ (x = 3.56) อยู่ในระดับปานกลาง 3 ขอ้ ได้แก่ มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบ (x = 
3.27) มีการเผยแพร่แผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ (x = 2.93) มกีารเผยแพร่งบประมาณให้
ประชาชนทราบ (x = 3.35) 
   ด้านการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.52) เมื่อจำแนกเป็น
รายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ มีการควบคุม ติดตาม กำกับดูแลการใช้
อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ (x = 4.00) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอน 
(x = 3.73) จัดทำการประชาสัมพันธ์การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนไว้ ณ ที่ทำการ และใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (x = 3.47) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ กระจาย
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อำนาจการตัดสินใจสั่งการใหผู้้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (x = 3.26) จดัต้ังศูนย์บริการร่วม เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ หรือรับบริการ (x = 3.18) 

    ด้านการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.55) เมือ่
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ บุคลากรมีความต่ืนตัวต่อ
สถานการณ์ต่างๆ (x = 3.98) บุคลากรมีความพร้อมในการปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้ทันสถานการณ์ (x 
= 3.62) มีการพิจารณาทบทวนภารกิจอยู่เป็นประจำ (x = 3.50) และอยูใ่นระดับปานกลาง 2 ข้อ 
ได้แก่ มีการปรับปรุงภารกิจตามสถานการณ ์(x = 3.36) มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจตาม
ความจำเป็น (x = 3.30) 
   ด้านการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.48) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ใน 
ระดับมาก 3 ขอ้ ได้แก่ มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละ 
งาน (x = 3.43) มีบุคลากรลงพ้ืนที่เพ่ือออกให้บริการของประชาชน (x = 3.98) มีจุด 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือติดต่อสอบถาม ณ ที่ทำการ (x = 3.45) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ  
ได้แก่ สามารถตอบคำถามหรือแจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ 

 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ (x = 3.17) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย (x = 3.38) 
      ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 

3.45) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ มบุีคคลภายนอก
ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (x = 4.00) มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ (x = 3.93) และ
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีการประเมินคุณภาพของการบริการ (x = 3.11) มกีารประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ (x = 3.19) เงินงบประมาณเหลือจ่ายถูกจัดสรรเป็นเงิน
รางวัลให้บุคลากร (x = 3.04) 
    สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ มุทิตา วรกัลยากุล (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษา
ระดับความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ 3) แสวงหาแนวทางการ
พัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสติ จังหวัดปทุมธานี โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลนครรังสิตจำนวน 157 
คน ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้ทำการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีนครรังสิต ปลัดเทศมนตรีนคร
รังสิต และประธานชุมชนรังสิต จากการศึกษาวิจัย พบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครรังสิต อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จ.ปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านผู้นำ 
ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม และปัจจัยด้านทักษะ มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการ
บริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ .05 และเมือ่
นำมาสร้างสมการพยากรณ์เพ่ือทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน พบว่า ปัจจัย
ด้านทักษะส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม 
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ปัจจัย ด้านกลยุทธ์ และปัจจยัด้านระบบงาน ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ (R2) 
เท่ากับ .621 จงึทำให้ทั้งสี่ปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายความสำเร็จในการบริหารงานได้ร้อยละ 62.1 
และ 3) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การบริหารงานภายในเทศบาลควรท่ีจะพัฒนาการดำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง เพ่ือให้การ
ดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิตประสบความสำเร็จได้ต่อไปในอนาคต 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสนิธุ ์
  ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มจีำนวน 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจัยด้านธรรมาภิ
บาลในองค์กร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  ปัจจัยด้านสมรรถนะหลัก  และปัจจัยด้านภาวะผู้นำ 
  ปัจจัยด้านธรรมาภิบาลในองค์กร มผีลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บังคับบัญชามีการบริหารงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 
ด้วยความถูกต้อง มีการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรยึดมั่นความ ถูกต้องดีงาม มีกระบวนการทำงานมี
การเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนรับรู้การวางแผนการ
ปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม 
  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม มผีลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่น
สารสินธ์ุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
  ปัจจัยด้านสมรรถนะหลัก มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจงัหวัดร้อยแก่น
สารสินธ์ุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ยึด
มั่นในความถูกต้องและจริยธรรม มีการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีการทำงานเป็นทีม และมีการบริการสาธารณะ
เป็นเลิศ 
  ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บังคับบัญชามีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการบรหิารงานให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชามี
ความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากร ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคมุการบริหารงาน และวิธีการบริหารจัดการ 
เพ่ือทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
และเที่ยงธรรม เมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กรหรือระหว่างผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังและให้
ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและนำไปปฏิบัติ จึงมีส่วนสำคัญและมผีลต่อการ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มุทิตา วรกัลยากุล (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษา
ระดับความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ 3) แสวงหาแนวทางการ
พัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลนครรังสติ จังหวัดปทุมธานี โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลนครรังสิตจำนวน 157 
คน ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้ทำการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีนครรังสิต ปลัดเทศมนตรีนคร
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รังสิต และประธานชุมชนรังสิต จากการศึกษาวิจัย พบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครรังสิต อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จ.ปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านผู้นำ 
ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม และปัจจัยด้านทักษะ มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการ
บริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ .05 และเมือ่
นำมาสร้างสมการพยากรณ์เพ่ือทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน พบว่า ปัจจัย
ด้านทักษะส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม 
ปัจจัย ด้านกลยุทธ์ และปัจจยัด้านระบบงาน ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ (R2) 
เท่ากับ .621 จงึทำให้ทั้งสี่ปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายความสำเร็จในการบริหารงานได้ร้อยละ 62.1 
และ 3) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การบริหารงานภายในเทศบาลควรท่ีจะพัฒนาการดำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ตามกรอบแนวคิด 7S’s McKinsey พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง เพ่ือให้การ
ดำเนินงานของเทศบาลนครรังสิตประสบความสำเร็จได้ต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ พบ 
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ดังน้ี 
  1. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดรอ้ย
แก่นสารสินธุ ์
   ผู้บังคับบัญชาต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ สามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเที่ยงธรรม และรับฟังและให้
ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  จัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารออนไลน์ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้บุคลากร มสีว่นรับรู้การวาง
แผนการปฏิบัติงานในการทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
     
 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัด 
ร้อยแก่นสารสนิธ์ุ นอกจากปัจจัยที่มีผล 8 ด้าน ที่ทำการวิจัยน้ีแล้ว 
    2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกและ 
หลากหลายมากข้ึนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสนิธ์ุ 
   3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลที่ต่างกัน 
และสามารถนำเสนอในการพัฒนาด้านอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น  
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แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
ตอนท่ี 1 ระดับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ 
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง เพียงช่องเดียวเท่าน้ันและขอความกรุณาตอบทุกข้อ 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบล 
กลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์

ระดับการบริหารจัดการ 
สำ

หรั
บผ

ู้วิจ
ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1. ด้านการเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน 5 4 3 2 1 A 
1.1 ในภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน จะต้องรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน และช้ีแจงทำความเข้าใจเพ่ือใหป้ระชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ที่
ส่วนรวมได้รับ 

     A1 

1.2 เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบได้ 

     
A2 

1.3 ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน      A3 
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1.4 ก่อนการดำเนินการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียทุกด้าน 
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่
ละข้ันตอน 

     A4 

1.5 เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้      A5 
2. ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรฐั 5 4 3 2 1 B 

2.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาสามปี      B1 
2.2 มกีารติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และนำผลที่ได้มา

ปรับปรุงแผนพัฒนา 
     B2 

2.3 นำแผนพัฒนาสามปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และงบรายจ่ายเพ่ิมเติม 

     B3 

2.4 มกีารปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน      B4 
2.5 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหน่วย      B5 

3. ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 5 4 3 2 1 C 
3.1 มกีารเผยแพร่เป้าหมายให้ประชาชนทราบ      C1 
3.2 มกีารเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบ      C2 
3.3 มกีารเผยแพร่แผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ      C3 
3.4 มกีารเผยแพร่งบประมาณให้ประชาชนทราบ      C4 
3.5 มกีารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ      C5 

การบริหารจัดการเทศบาลตำบล 
กลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์

ระดับการบริหารจัดการ 

สำ
หรั

บผ
ู้วิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1 D 
4.1 กระจายอำนาจการตัดสินใจสั่งการให้ผูท้ี่มีหน้าที่รับผดิชอบโดยตรง      D1 
4.2 มกีารควบคุม ติดตาม กำกับดูแลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ      D2 
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมเพ่ือลดขั้นตอน      D3 
4.4 จัดทำการประชาสัมพันธ์การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนไว้ ณ        

ที่ทำการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
     

D4 

4.5 จัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ หรือรับ
บริการ 

     
D5 

5. ด้านการปรบัปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ ์ 5 4 3 2 1 E 
5.1 บุคลากรมคีวามต่ืนตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ      E1 
5.2 บุคลากรมคีวามพร้อมในการปรับปรุงภารกิจเพ่ือให้ทนัสถานการณ์      E2 
5.3 มกีารพิจารณาทบทวนภารกิจอยู่เป็นประจำ      E3 
5.4 มกีารปรับปรุงภารกิจตามสถานการณ ์      E4 
5.5 มกีารเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกภารกิจตามความจำเป็น      E5 
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6. ด้านการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน 5 4 3 2 1 F 
6.1 มกีารกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละงาน      F1 
6.2 สามารถตอบคำถามหรือแจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 15 วัน หรือภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
     

F2 

6.3 มีบุคลากรลงพ้ืนที่เพ่ือออกให้บริการของประชาชน      F3 
6.4 มจีุดประชาสัมพันธ์เพ่ือติดต่อสอบถาม ณ ที่ทำการ      F4 
6.5 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย      F5 

7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 5 4 3 2 1 G 
7.1 มีบุคคลภายนอกร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงาน      G1 
7.2 มกีารประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ      G2 
7.3 มกีารประเมินคุณภาพของการบริการ      G3 
7.4 มกีารประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ      G4 
7.5 เงินงบประมาณเหลือจ่ายถูกจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้บุคลากร      G5 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสินธ์ุ 
คำชี้แจง : โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  เพียงช่องเดียวเท่าน้ันและขอความกรุณาตอบทุกข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบล 
กลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์

ระดับความคิดเห็น 

สำ
หร

ับผู้
วิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
น

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1. ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ 5 4 3 2 1 H 
1.1 ผู้บังคับบัญชามีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ

บริหารงานให้สอดคล้องกบักฎระเบียบ และขอ้บังคับที่บังคับใช้ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

     H1 

1.2 ผู้บังคับบัญชามีความสมัพันธ์อันดีต่อบุคลากร      H2 

1.3 ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมการบรหิารงาน และวิธีการบริหาร
จัดการ เพ่ือทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสทิธิผลมากข้ึน 

     H3 

1.4 ผู้บังคับบัญชาตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเที่ยง
ธรรม เมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กรหรือระหว่างผู้ร่วมงาน 

     H4 

1.5 ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังและให้ความสำคญัต่อความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนำไปปฏิบัติ 

     H5 

2. ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 5 4 3 2 1 I 

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมต่างๆ      I1 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมต่างๆ      I2 
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2.3 มกีารเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่บุคลากร      I3 

2.4 มกีารเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ประชาชน      I4 

2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ       I5 

3. ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลขา่วสาร 5 4 3 2 1 J 

3.1 มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ      J1 

3.2 มกีารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน      J2 

3.3 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นเอกสาร      J3 

3.4 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นเครื่องขยายเสียง      J4 

3.5 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นสื่อออนไลน์      J5 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบล 
กลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์

ระดับความคิดเห็น 

สำ
หร

ับผู้
วิจ

ัย 
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4. ปัจจัยด้านสมรรถนะหลกั 5 4 3 2 1 K 

   4.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ      K1 

4.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม      K2 

4.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน      K3 

4.4 การบริการเป็นเลิศ      K4 

4.5 การทำงานเป็นทีม      K5 

5. ปัจจัยด้านธรรมาภิบาลในองค์กร 5 4 3 2 1 L 
5.1 บริหารงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความถูกต้อง      L1 
5.2 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรยึดมั่นความ ถูกต้องดีงาม      L2 
5.3 กระบวนการทำงานมีการเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถ

ตรวจสอบได้ 
     

L3 

5.4 เปิดโอกาสให้บุคลากร มสี่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานใน
การทำงานร่วมกัน 

     
L4 

5.5 ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินงาน อย่างเหมาะสม      L5 
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6. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร  5 4 3 2 1 M 
6.1 ติดต่อสื่อสารกับประชาชนด้วยการลงพ้ืนที่      M1 
6.2 ติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านเอกสาร      M2 
6.3 ติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านเครื่องขยายเสียง      M3 
6.4 ติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อออนไลน์      M4 
6.5 มีช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน      M5 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบล 
กลุ่มจังหวัดรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์

ระดับความคิดเห็น 
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7. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 5 4 3 2 1 N 
7.1 บุคลากรเทศบาลมีส่วนรว่มในการวางแผน      N1 
7.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน      N2 
7.3 บุคลากรเทศบาลมีส่วนรว่มในการดำเนินงาน      N3 
7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน      N4 
7.5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ      N5 

8. ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีม 5 4 3 2 1 O 

8.1 บุคลากรกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจรว่มกัน      O1 

8.2 มกีารวางแผนการทำงานร่วมกัน      O2 

8.3 บุคลากรมคีวามเอ้ือเฟ้ือและมีน้ำใจต่อเพ่ือนร่วมงาน      O3 

8.4 บุคลากรให้ความช่วยเหลื่อและสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกัน
และกัน 

     
O4 

8.5 บุคลากรทกุคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข      O5 
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธ์ุ 



115 
 

 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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