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  บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  4 ประการ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการของ อบต.ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1  2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อปัญหาในการบริหารจัดการ
ของ อบต.  จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 3) เพื่อศึกษาปัจจัย
การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ อบต. และ 4) เพื่อพัฒนาและนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของ อบต.  ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 1,362 คน (98.41% ของการเลือกสุ่ม) ถูก
วิเคราะห์ด้วยสถิติ จำนวน    ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ One-sample 
t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุคูณ และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ และ การ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิแบบสเต็ปไวซ์-วอลด์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการ
ของ อบต. โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สูงกว่า 60%, P<.05) จำนวน 5 ด้านจาก
ทั้งหมด 8 ด้านคือ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ การ
จัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทำนองเดียวกันพบว่า ผลลัพธ์การบริหาร
จดัการ อบต. ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมผีลสำเรจ็หรอืประสทิธผิลการดำเนนิงานประมาณรอ้ยละ 60  2)   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาทั้ง 7 ด้านสูงกว่า ผู้ที่มีระดับการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยระดับปัญหาทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านการนำองค์การ ด้านการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเพียงด้านเดียวคือ ด้านการนำองค์การ โดยพบ
ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่า 1 ปี และ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นกับระดับ
ปัญหาการนำองค์การ สูงกว่า ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี  3) มี 13 ตัวแปร (จาก 98 ตัวแปร) เป็น
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ อบต. และสามารถทำนายประสิทธิผลของ อบต. ในภาพรวมได้ 65.40% ที่
ระดับ .05 นอกจากนี้ทั้ง 13 ตัวแปรดังกล่าวยังทำนายประสิทธิผลของ อบต. ตามการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่ม
ประสิทธิผลต่ำกว่า 60%) ได้ 83.40% ในทำนองเดียวกันพบว่า ตัวแปร “การดำเนินงานของ อบต. ตามความ
ต้องการของประชาชน” เป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่สุด สามารถทำนายประสิทธิผล (ตามการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)ในภาพรวมได้ 60.40% และ 4) รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 15 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และ 28 โครงการ (หรือกิจกรรม) สู่การปฏิบัติที่ต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน 3 ป ี
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  Abstract 
 The purpose of this study was fourfold: Firstly, to study the states and problems for 
administrating of the Sub-district Administrative Organizations (SAO) at the Lower Northern 
Provincial Group 1 (LNPG1); Secondly, to compare the viewpoints of the SAOs’ administrators, 
members of SAO council, officials, and citizens, toward the administration with age-group, 
educational level, position status, and working experience; Thirdly, to examine the crucial 
administration factors toward the SAOs’ organizational effectiveness at the LNPG1, and Fourthly, 
to develop and to present the effective model for administrating the SAOs at the LNPG1. Data 
from the questionnaires, drawn from 1,362 participants concerned (98.41% of random sampling) 
were analyzed by statistics: frequency, percentage, means, standard deviation, one-sample t-test, 
MANOVA with Post.Hoc. by Scheffe’s method, and Stepwise-Wald binary logistic regression 
analysis. Research results were as follows: 1) States and problems for administrating the SAOs at 
the LNPG1 as a whole, were at a high level, with .05 significant level, compared to the established 
criteria (more than 60%), 5 categories (out of 8 categories as significances: importance given to 
customers; human resources, measurement, analysis and knowledge management; transparency, 
and citizen participation. Likewise, the result for administrating the SAOs was at a moderate level, 
with 60% for effectiveness or success; 2) The SAOs’ participants with education below the B.A. 
level group had an average viewpoint higher than that of the B.A. level and higher. In addition, 
the SAOs participants with working experience less than 1 year and above 10 years had an 
average viewpoint in the category of leading organization higher than participants with working 
experience 1-10 years at the .05 level of significance; 3) There were 13 crucial variables (out of 98 
variables) having influence over the SAOs’ administration.  All 13 variables could predict the 
effectiveness of the SAOs as a whole by 65.40%, and at the .05 significant level. Moreover, from a 
group of the SAOs’ participants who evaluated the effectiveness of the SAOs below 60 %, all 13 
variables could predict 83.40 % of effectiveness. It was also found that the variable on “the SAOs
’ operating in accordance with the needs of citizens” was the best predictor, predicting at 60.40%, 
and significant at the .05 level; and 4) The SAOs’ effective model for managerial administration, 
created and developed by the researcher, consisted of 15 strategic issues, and 28 projects (or 
activities) for practicing with strategic planning within 3 years.      
 
Keywords:   Administration Model for the effectiveness, Sub-district Administrative Organization,  
                  The Lower Northern Provincial Region Group 1 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

      การกระจายอำนาจการปกครอง คอื ยทุธศาสตร์

หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐในส่วนกลางลง 

เหลือภารกิจหลักที่ต้องทำเท่าที่จำเป็น และให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของชุมชนตามเจตนารมณ์

ของประชาชนมากขึ้น ซึ่งความพยายามในการกระจาย  

อำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้ถึงมือประชาชนในตำบล 

หมู่บ้านอันเป็นรากฐานการปกครองประเทศ ได้เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

2537 ทำให้สภาตำบลทุกแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และ

สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่

ล่วงมา 3 ปีติดต่อกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท 

ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

อันเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 

2538 เป็นต้นมา (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

2539, หน้า 1) โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกข์สุข
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และให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลเขต อบต.มี

อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย

กำหนด 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2550 ก็ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการ

ปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยกำหนดไว้ในหมวด  5 แนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการ

บริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78(3) กำหนดให้ “รัฐ

ต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่ง

ตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนิน

การตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ

ของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคตลอดทั้งโครงสร้าง

พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึง

เจตนารมณข์องประชาชนในจงัหวดันัน้” (ราชกจิจานเุบกษา, 

2550, หน้า 21) นอกจากนี้แล้ว ในหมวด 14 ของด้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 281 ถึง มาตรา 

290 บัญญัติไว้ สรุปได้ว่า “รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

หลักในการจัดทำบริการสาธารณและมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนด

นโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหาร

งานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของ

ตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ

การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย”   

(ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า  112-117)  

 จากรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง (2547) พบว่า ด้านประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง (ระดับต่ำ

ร้อยละ 50.82 และ ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.18) 

โดยสภาพปัญหาที่จะต้องทำการแก้ไขโดยด่วน ได้แก่ 1) 

ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการมีส่ วนร่ วมของ

ประชาชนอยู่ในระดับต่ำมีมากถึงร้อยละ 94.09 ในขณะ

ที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงร้อยละ 5.91 

เท่านั้น 2) ปัญหาเกี่ยวกับผลงาน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลที่มีผลงานอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 80.07  

แต่มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลงานอยู่ใน ระดับ

ปานกลาง ถึง ระดับสูง เพียงร้อยละ 19.93 นอกจากนั้น

มีสภาพปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการ

ประกาศนโยบายของคณะผู้บริหารให้สภา บุคลากร และ

ประชาชนทราบ ปัญหาเกี่ยวกับอัตรากำลัง ที่ประสบ

ปัญหาอัตรากำลังมากเกินโครงสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารงบประมาณ/รายได้ ปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูล

เพื่อการพัฒนา และปัญหาเกี่ยวกับระบบการพัฒนา

บคุลากร เปน็ตน้ (มหาวทิยาลยัรามคำแหง, 2547, หนา้  

67-68) ซึ่งสอดคล้องกับการที่กรมส่งเสริมการปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ไดต้ัง้คณะทำงาน (core Team) ในการตรวจ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

องค์กรท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กร

สว่นทอ้งถิน่รบัเงนิอดุหนนุสำหรบัเปน็รางวลัจงูใจ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตัหินา้ที ่ กพ็บวา่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลการบรหิารอยูใ่นระดบัตำ่ถงึปานกลาง (โกวทิย ์

พวงงาม, 2550, หนา้ 15) และองคก์ารบรหิารสว่นตำบล

ในประเทศไทยมีปัญหาด้านขั้นตอนการทำงานไม่ชัดเจน 

ความรู ้ความเขา้ใจในการทำงานของ อบต.ไมส่มบรูณ ์การ

มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและความร่วมมือของ

หนว่ยราชการตา่งๆ ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

เทา่ทีค่วร (ณรงค ์เหลอืงบตุรนาค และ โชตชิยั เจรญิงาม, 

2550) นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ภาวะ
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ผู้นำของผู้บริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ ์ การให้ความ

สำคัญต่อประชาชนในท้องถิ่น การจัดระบบสารสนเทศ 

การสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ประชาชนผูร้บับรกิาร กระบวนการบรหิารจดัการ รวมทัง้

บรรยากาศขององคก์รเปน็ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ

องคก์ร (ฑฆิมัพร ชลุลีงั, 2550, หนา้  113-146; จติต ิกติติ

เลศิไพศาล, 2551, หนา้ 43-80)  

      จากความเป็นมาและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัย

สนใจที่จะทำการศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหาร

จัดการ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ

บริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม

ที่ 1 เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล อันจะทำให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

  วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหาร

จัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาค

เหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของ ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน

ตำบล และประชาชน ต่อปัญหาการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน

ล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทยจำแนกตาม อายุ ระดับการ

ศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย 

 4.  เพื่อพัฒนาและนำเสนอรูปแบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลใน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย 

 

  สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ในภาพรวมสภาพและปัญหาของการ

บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย มีระดับ

ของปญัหาอยูใ่นระดบัสงู เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้

(สงูกวา่รอ้ยละ 60) อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2. อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลทำให้ความคิดเห็น

ต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลใน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  ขอบเขตของการวิจัย 

      การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

กลุม่ที ่1 ประเทศไทย ผูว้จิยักำหนดขอบเขตของการวจิยัมี

รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

 1.  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีเ้ปน็ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งใน อบต. ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง กลุม่

ที ่1 ประเทศไทย ทัง้ 5 จงัหวดั คอื ตาก สโุขทยั พษิณโุลก 

เพชรบูรณ ์ และอุตรดิตถ ์ จำแนกเป็น อบต.ขนาดเล็ก 

จำนวน 132 แหง่ และ อบต.ขนาดกลาง จำนวน 237 แหง่ 

รวม 369 แหง่ โดยกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 

จำนวน 285 คน จากทัง้หมด 1,094 คน สมาชกิสภา อบต

. จำนวน 367 คน จากทัง้หมด 8,017 คน พนกังานสว่น

ตำบล จำนวน 348 คน จากทั้งหมด 3,734 คน และ 

ประชาชน จำนวน 384 คน จากทัง้หมด 2,591,407 คน 

รวมทัง้สิน้ จำนวน 1,384 คน จากประชากรรวมทัง้หมด 

2,604,252 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบการสุม่หลายขัน้ตอน 

(Multi-stage Random Sampling) การกำหนดขนาด

กลุม่ตวัอยา่งใชต้ารางสำเรจ็รปูของเครเจอซี ่และ มอรแ์กน 

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610 อา้งถงึใน สทุธ

น ู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132-133) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% 

        2.    ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

ตัวแปรสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของ อบต.ใน

ดา้นตา่งๆ ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาและรวบรวมมาจากแนวคดิการ

บริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ ์ (Results Based 

Management: RBM) การบริหารโดยการใช้ตัวชี้วัดผล
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สำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) การ

พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector 

Management Quality: PMQA) และ การบรหิารจดัการ

บา้นเมอืงทีด่ ี (Good Governance) ซึง่สภาพและปญัหา

สามารถแบง่ออกเปน็ 8 ดา้น คอื 1) การนำองคก์าร 2) 

การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 3) การใหค้วามสำคญักบัผูร้บั

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การมุ่งเน้นทรัพยากร

บคุคล 5) การจดัการกระบวนการ 6) การวดั การวเิคราะห ์

และ การจดัการความรู ้ 7) ความโปรง่ใส และ 8) การมี

สว่นรว่มของประชาชน 

 3.  กรอบแนวคดิในการวจิยั ผูว้จิยักำหนดกรอบ

แนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั เปน็เปน็ตามแผนภาพ 1 โดยการ

วจิยัในภาพรวมทัง้หมด ผูว้จิยัไดด้ำเนนิการโดยใชก้ระบวน

ทศันต์ามแผนภาพ 3 เปน็แนวทาง โดยเริม่ตน้จากการศกึษา

แนวคิดทฤษฎีและเหตุผลต่างๆ จนกระทั่งสามารถแบ่ง

ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาไดท้ัง้หมด 8 ดา้นคอื 1) การ

นำองคก์าร 2) การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 3) การใหค้วาม

สำคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 4) การมุง่เนน้

ทรัพยากรบุคคล 5) การจัดการกระบวนการ 6) การวัด 

วเิคราะห ์และ การจดัการความรู ้7) ความโปรง่ใส และ 8) 

การม ี ส่วนร่วมของประชาชน ส่วนตัวแปรตามได้แก ่

ผลลพัธ ์ (ความสำเรจ็หรอืประสทิธผิล) ขององคก์ารบรหิาร

ส่วนตำบล สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์หรือ

ความสำเรจ็ององคก์ารบรหิารสว่นตำบล เปน็ดงันีค้อื 

                      

ผลลัพธ์/ความสำเร็จ (Negative) ค่าเฉลี่ยของระดับปัญหา ผลลัพธ์/ความสำเร็จ (Positive)          

5   คะแนน (สูงมาก) 1.00  ≤  X  X <  1.50 1 คะแนน (ต่ำมาก) 

4 คะแนน (สูง) 1.50  ≤  X  X <  2.50 2 คะแนน (ต่ำ) 

3 คะแนน (ปานกลาง) 2.50  ≤  X  X   < 3.50 3  คะแนน (ปานกลาง) 

2  คะแนน (ต่ำ) .50  ≤    X  X   < 4.50 4   คะแนน (สูง)           

1 คะแนน (ต่ำมาก)      4.50  ≤  X  X   ≤  5.00 5   คะแนน (สูงมาก)      

      

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1, 3 และ 4) เป็นดังนี้ 
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       หลังจากได้ศึกษาตัวแปรทั้ง 8 ด้านว่าแต่ละ

ด้านมีปัญหามากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นปัญหาที่ชัดเจน     

ผูว้จิยัจงึไดด้ำเนนิการทดสอบความมนียัสำคญัระหวา่งคา่

เฉลีย่เลขคณติทีเ่รยีกวา่ คา่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต (Observed 

Value) กับเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 โดยทดสอบค่าที

แบบ One-sample t-test ทั้งนี้ในการทดสอบ ผู้วิจัย

กำหนดใชเ้กณฑผ์า่นทีร่ะดบัมากกวา่รอ้ยละ 60 และมนียั

สำคญัทีร่ะดบั .05 ซึง่ถอืวา่เปน็ปญัหาอยูใ่นระดบัสงูทีจ่ะ

ตอ้งมกีารแกไ้ขทัง้หมด 

    เนื่องจากปัญหามีหลายด้าน จำเป็นต้องใช้

เวลาในการแก้ปัญหาหลายป ี บางปัญหาต้องใช้เวลา

ยาวนานในการแก้จึงจะสำเร็จ ดังนั้นในขั้นต่อไปผู้วิจัยได้

วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่คน้หาตวัแปรทีเ่ปน็ปจัจยัสำคญัทีส่ง่ผล

ตอ่ประสทิธผิลหรอืความสำเรจ็ในการดำเนนิงานของ อบต. 

เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

กลุ่มที ่ 1 โดยจัดทำเป็นรูปแบบกลยุทธ ์ ภายในกำหนด

ระยะเวลา 3 ป ี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก ่ การ

วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิแบบสเต็ปไวซ์-วอลด ์      

(Stepwise-Wald Binary Logistic Regression Analysis) 

สำหรบักระบวนทศันใ์นการวจิยัเปน็ไปตามแผนภาพ 2  

 ตัวแปรสำคัญทั้งหมด (Crucial variables)     

ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหด์งักลา่วจะถกูนำไปพฒันารว่มกบั 4 

มมุมองของ Balanced Scorecard ไดแ้ก ่มมุมองทางการ

เงิน (financial perspective) มุมมองผู้รับบริการ   

(customer perspective) มุมมองกระบวนการภายใน   

(internal process perspective) และ มมุมองการเรยีนรู ้

(learning and growth perspective) เพือ่จำแนกหรอื

รวมกนัเปน็ประเดน็ยทุธศาสตร ์หลงัจากนัน้จงึหาแนวทาง

หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ โดย

การจดัทำแผนหรอืโครงการตา่งๆ (initiatives) เพือ่รองรบั

การแก้ปัญหาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ สำหรับ

โครงการทีจ่ดัทำขึน้จะตอ้งสามารถนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ โดย

แต่ละโครงการจะประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร ์  

(strategic issues) วัตถุประสงค ์ (objective) ตัวชี้วัด   

(key performance Indicator หรอื KPI) ปทีีด่ำเนนิการ   

(operation year) ความสำเร็จเดิม (baseline data) 

เปา้หมายทีต่อ้งการความสำเรจ็ (target) และ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม (Initiatives) สว่นในขัน้ตอ่ไปหลงัจาก

สร้างและพัฒนารูปแบบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความ

เหมาะสม ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะตา่งๆ ในแบบของการ

สนทนากลุม่ (focus group) และขอ้เสนอแนะของผูท้รง

คณุวฒุถิกูนำไปปรบัรปูแบบการบรหิารจดัการ (เชงิกลยทุธ)์ 

ที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่ม

จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง กลุม่ที ่1 ตอ่ไป  

แผนภาพ 2   กระบวนทัศน์ในการวิจัย     Binary Logistic Regression Analysis 
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  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1) ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางออ้มไดร้บัทราบสภาพปญัหาและปจัจยัที่
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลของการบรหิารจดัการ อบต. ในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที ่ 1  2) ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด สามารถนำผลที่ได้รับ
จากการวิจัยนี้ไปประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหรือ
กำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการบริหาร
จดัการของ อบต.  3) ผลการวจิยัการเปรยีบเทยีบระดบั
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ อบต. จำแนกตาม 
อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณใ์นการ
ปฏบิตัหินา้ทีป่จัจบุนั (ตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่ 2) 
โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์อื การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
พหคุณู (MANOVA) นี ้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถนำผลการวจิยั
ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการอบรมหรือบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังจะ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการวางแผนการบริหารทรัพยากร
บคุคลของ อบต. ไดอ้กีทางหนึง่ดว้ย  4) ผลการวจิยันีจ้ะ
เป็นภาพสะท้อนให้เห็นแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จดัการของ อบต. 5) ผลการวจิยัจะไดร้ปูแบบการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิผลของ อบต. ที่สอดคล้องกับสภาพ
แวดลอ้มและบรบิทของพืน้ที ่ และ 6) วธิดีำเนนิการวจิยันี้
จะเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ศกึษาตอ่ยอดเพือ่ใหอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
อบต. มคีวามกวา้งขวางทัง้ในแนวลกึและแนวกวา้งตอ่ไป 
 
  วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิสำรวจ และการวจิยั
เชิงพรรณนา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากการเลือก
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ อบต. ในกลุม่จงัหวดัภาค
เหนือตอนล่าง กลุ่มที ่ 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ ์
สุโขทัย และ อุตรดิตถ์) จำนวน 1,384 คน [ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ตาราง เครจซี ่ และ มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607-610 อา้งถงึใน สทุธน ูศรไีสย,์ 
2551, หนา้ 132-133)] ประกอบดว้ย 1) นายก อบต. และ 
รองนายก อบต. จำนวน 285 คน จากจำนวน 1,094 คน  
2) สมาชกิสภา อบต. จำนวน 367 คน จากจำนวน 8,017 
คน  3) พนกังานสว่นตำบล จำนวน 348 คน จากจำนวน 
3,734 คน และ 4) ประชาชน จำนวน 384 คน จาก
จำนวน 2,591,407 คน สำหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมา มีการ
ตรวจสอบความตรง (validity) รวมทัง้การตรวจสอบความ
สอดคล้อง (item objective congruence: IOC) โดย
ผูท้รงคณุวุฒ ิ 5 คน ไดค้่าสมัประสทิธิค์วามสอดคลอ้งทัง้
ฉบบัเปน็ 0.9913 และตรวจสอบความเทีย่ง (reliability) 
ไดค้า่สมัประสทิธิค์วามเทีย่งแบบอลัฟา่ (alpha-reliability 
coefficient) ทั้งฉบับเป็น 0.9910  ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคนื 1,362 ชดุ คดิเปน็รอ้ยละ 98.41 ของการเลอืกสุม่ 
คา่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่จำนวน รอ้ยละ คา่
เฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
แบบ One-sample t-test ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(รอ้ยละ 60 
หรือ 3.00 ใน 5 Rating Scales) ที่ระดับ .05 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) พร้อมทั้ง
ทดสอบภายหลังด้วยวิธีเชฟเฟ ่ และ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจสิตกิทวแิบบสเตป็ไวซ-์วอลด ์ (stepwise-wald 
binary logistics regression analysis)  ผลการวเิคราะห์
ความถดถอยโลจสิตกิทวแิบบสเตป็ไวซ-์วอลด ์ ถกูนำไปใช้
พัฒนาและนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลโดยใช้แนวคิดในเชิงทฤษฎ ี Balanced 
Scorecard ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการใน 4 มมุมอง ไดแ้ก ่
มุมมองเกี่ยวกับผู้รับบริการ (customer perspective) 
กระบวนการภายใน (internal process perspective) 
การเรียนรู้และการเจริญเติบโต (learning growth or 
learning and development perspective) และ การ
เงิน (financial perspective) เป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนารูปแบบดังกล่าว หลังจากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 10 คนวิพากษ์โดยการสนทนากลุ่ม (focus 
group) และในขั้นสุดท้ายนำเอาข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดไปปรับแก้เพื่อนำเสนอเป็นรูปแบบที่
สมบรูณต์อ่ไป   
 
  ผลการวิจัย 

1.   สภาพและปญัหาในการบรหิารจดัการของ 
อบต. ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่งกลุม่ที ่1 โดยรวมมี
ปญัหาอยูใ่นระดบัสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ (สงู
กวา่ 60%) อยา่งมนียัสำคญัทีร่ะดบั .05 จำนวน 5 ดา้น
จากทั้งหมด 8 ด้านคือ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับ
บริการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการวัด การวิเคราะห ์
และ การจดัการความรู ้ดา้นความโปรง่ใส และ ดา้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพบว่า ผลลัพธ์การบริหาร
จดัการ อบต. ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมผีล
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สำเรจ็หรอืประสทิธผิลการดำเนนิงานประมาณรอ้ยละ 60 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหาร
จดัการ อบต. ทีร่ะดบั .05 ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอน
ลา่ง กลุม่ที ่1 จำแนกตาม อาย ุระดบัการศกึษาสถานภาพ 
และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาทั้ง 7 ด้าน [คือ การนำ
องค์การ (การบริหารจัดการองค์การ) ด้านการวางแผน
กลยุทธ ์ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ด้านการ

จัดการกระบวนการ ด้านการวัด การวิเคราะห ์ และการ
จดัการความรู ้ ดา้นความโปรง่ใส และ ดา้นการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน] สงูกวา่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีม่รีะดบัการศกึษา
ตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรขีึน้ไป นอกจากนีย้งัพบวา่ ผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทีม่อีายตุำ่กวา่ 1 ป ีและ ทีม่อีายมุากกวา่ 10 ปี
ขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการนำองค์การ   
(การบริหารจัดการองค์การ) สูงกว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่

มอีาย ุ1-10 ป ี

 

       Predicted 
Step Variables 

B SE Wald Sig. 
Observed  
Results 

success <60% 
success >=

60% 
% 

Correct 

1 •   การดำเนินงานของ อบต. ตาม 
    ความต้องการของประชาชน   
     (LEAD02) 

.248 .055 20.687* .000 success <60% 
success >=60% 

Overall Percentage 

799 
519 

21 
23 
 

97.40 
4.20 
60.40 

13 •   การดำเนินงานของ อบต. ตาม 
    ความต้องการของประชาชน 
    (LEAD02) 
•   การกำหนดตัวชี้วัดในการ 
    ประเมินผล (ความชัดเจน  
    ครอบคลุมแผนงาน/โครงการ) 
    (LEAD08) 
•   ความสอดคล้องของนโยบาย  
    ของ อบต. กับ วิสัยทัศน์ และ 
     พันธกิจ (LEAD11) 
•   ความสอดคล้องของแผน  
    พัฒนา อบต. กับ จังหวัด และ  
    ประเทศ (PLAN01) 
•   การสื่อสารและสร้างความ 
    เข้าใจในการปฏิบัติตามแผน 
    ให้กับ บุคลากรของผู้บริหาร 
     (PLAN09) 
•   การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการ 
    ให้ครอบคลุมกับพันธกิจที่ 
    กำหนดไว้ (CUST01) 
•   การรับฟังและเรียนรู้ตามความ 
    ต้องการของ ผู้รับบริการ  
     (CUST02) 
•   การนำข้อร้องเรียน 
    ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ไป  
    ปรับปรุงคุณภาพการให้  
    บริการ (CUST04) 
•  การรายงานหรือเผยแพร่ 
     ผลงานต่อประชาชน  
      (CUST07) 

.587 
 
 
-.224 
 
 
 
-.253 
 
 
-.178 
 
 
.323 
 
 
 
-.254 
 
 

.244 
 
 

.250 
 
 
 

-.183 
 
 

.079 
 
 

.085 
 
 
 

.075 
 
 

.085 
 
 

.086 
 
 
 

.090 
 
 

.092 
 
 

.084 
 
 
 

.084 
 

55.631* 
 
 

6.982* 
 
 
 

11.461* 
 
 

4.441* 
 
 

14.097* 
 
 
 

7.891* 
 
 

6.986* 
 
 

8.742* 
 
 
 

4.762* 
 
 

.000 
 
 

.008 
 
 
 

.001 
 
 

.035 
 
 

.000 
 

 
 
.005 
 
 
.008 
 
 

.003 
 
 
 

.029 
 
 

success <60% 
success >=60% 

Overall Percentage 

684 
335 

136 
207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83.40 
38.20 
65.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตาราง  1    

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ทวิแบบสเต็ปไวซ์-วอลด ์ ระหว่างผลลัพธ ์ (ผลสำเร็จ) กับตัวแปรคัดสรร   

(Selected Variables) ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลในกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง กลุม่ที ่1 
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3. ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลตอ่การบรหิาร

จดัการ อบต. ในกลุม่จงัหวดั ภาคเหนอืตอนลา่งกลุม่ที ่1พบ

วา่ ม ี13 ตวัแปร (จากทัง้หมด 98 ตวัแปร) เปน็ปจัจยัสำคญั

ทีส่ง่ผลตอ่การบรหิารจดัการ อบต. โดยสามารถพยากรณ์

ประสทิธผิลของ อบต. ในภาพรวมได ้65.40%, (p < .05) 

และ พบว่า ตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปรดังกล่าวยังทำนาย

ประสทิธผิลของ อบต. ตามการประเมนิของกลุม่ประเมนิ

ประสิทธิผลต่ำกว่า 60% ได้ร้อยละ 83.40  ในทำนอง

เดียวกันพบว่า ตัวแปร “การดำเนินงานของ อบต. ตาม

ความต้องการของประชาชน” เป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุด 

สามารถทำนายประสิทธิผล (ตามการประเมินของ            

ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด) ในภาพรวมของ อบต. ไดร้อ้ยละ 60.40 

อยา่งมนียัสำคญัทีร่ะดบั .05 (รายละเอยีดในตาราง 1) 

 4.  รปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งและพฒันาขึน้และไดม้ี

การปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒ ิ (จากการ 

focus group) ประกอบดว้ย 15 ประเดน็ยทุธศาสตร ์และ 

28 โครงการ (หรอืกจิกรรม) ตาม 4 มมุมองของ Balanced 

Scorecard สูก่ารปฏบิตัทิีต่อ้งดำเนนิการตามแผนกลยทุธ์

ภายใน 3 ป ีเปน็ไปตามภาพ 3 และ ตาราง 2  

 

ตาราง  1 (ต่อ)  
       Predicted

Step Variables B SE Wald Sig.
Observed 
Results success <60% success >=60%

%
Correct

•    ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง 
     และเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น
      (MEAS07)
•   การมีส่วนร่วมของประชาชน
     ในการรับรู้การทำงานของ 
     อบต. (TRAN03)
•   การให้ค่าตอบแทนพิเศษ
     แก่เจ้าหน้าที่ที่มีความ
    ซื่อสัตย์ (TRAN08)

-.209

.364

-.172

.079

.088

.085

7.067*

17.017*

4.101*

.008

.001

.043

* P< .05    Dep. Var.: ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ อบต. ( 2 groups of success < 60% and success ≥ 60%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  รูปแบบ (การจัดการเชิงกลยุทธ์) การบริการจัดการที่มีประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ       

 ตอนล่าง  กลุ่มที่ 1 (ปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้จากการสนทนากลุ่มเรียบร้อยแล้ว) 

 

 

 
มุมมองดานผูรับบริการ 
Customer Perspective 

 
 
 

 
มุมมองกระบวนการภายใน 
Internal Process Perspective 
 

 
 
 
 
 
 

มุมมองทางการเงิน 
Financial Perspective 

 
         

 
มุมมองการเรียนรูและพัฒนา 
Learning Growth 
Perspective 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

การใหบริการ 
ระบบติดตาม เฝาระวังเตือนภัยพิบัติ 
นําความเห็นของประชาชนไปปรับปรุงการใหบริการ 
ระบบการสื่อสารและรายงานผล 
การติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผนสมํ่าเสมอ 
กําหนดกลุมผูรับบริการหรื เครือขายใหชัดเจน 

การสรางแรงจูงใจ 
 ใหคาตอบแทนพิเศษแก 
    เจาหนาที่ที่ซื่อสัตยและ 
    เสียสละ 
 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 การดําเนินงานตามความตองการของประชาชน 
การมีสวนรวมในการรับรูของประชาชนในการทํางานของ อบต. 

องคความรู 
 การรับรูเรื่องการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ  
    (ตัวชี้วัด การประเมินผล การทําจัด 
    แผนหรือโครงการ) 
 ความสอดคลองของ แผน วิสัยทัศน  
    พันธกิจในระดับ อบต. จังหวัดและประเทศ 
 การสื่อสารและปฏิบัติตามแผนฯ 
 ระบบติดตาม เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติ 
   ที่อาจเกิดขึ้น 

ฝกทักษะ 
 การสื่อสารและสรางความ  
    เขาใจระหวาง ผูบังคับบัญชา    
    บุคลากร และประชาชน  
 การรายงานหรือเผยแพรผลงาน 
    ตอประชาชน 
 

 การจายคาตอบแทนพิเศษแกผูทําคุณประโยชนตอสวนรวม 
 
 

110 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 



ตาราง 2  

โครงการตามมุมมองทั้ง 4 ด้านของ Balanced Scorecard ตามรูปแบบแผนกลยุทธ์ 3 ปี ฉบับสมบูรณ ์

แผนที่กลยุทธ์/
ประเด็นยุทธศาตร์

(Strategic Map/Strate-
gic Issues)

วัตถุประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปีที่ดำเนินการ ความสำเร็จเดิม 
(Baseline Data)

เป้าหมาย
(Target)

แผนงาน โครงงาน กิจกรรม
(Initiatives)

1.  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา

•  การรับรู้การจัดทำ
   แผนเชิงกลยุทธ์ 
   (ตัวชี้วัด การจัดทำ
   แผน/โครงการ การ
   ประเมินผล ฯลฯ)

• บุคลากรของ 
 อบต.รับรู้และเข้าใจ 
 การจัดทำแผนเชิง
 กลยุทธ์(ตัวชี้วัด 
 การจัดทำแผน / 
 โครงการ และ
 วิธีการประเมินผล 
 ฯลฯ) และชัดเจน

• จำนวนผู้
   ผ่านการ
   อบรม 80% 

• ปีที่ 1 • 0 คน • ทุกคน • โครงการอบรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์
    และการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
    ต่อ อบต.”

•   ความสอดคล้อง
    ของ แผน วิสัยทัศน์ 
    พันธกิจ ในระดับ
    อบต.กับ จังหวัด 
    และประเทศ

• บุคลากรระดับ
บริหาร รับรู้และ
เข้าใจความสัมพันธ์
และความสอดคล้อง
ระหว่าง วิสัยทัศน์
พันธกิจ ในระดับ 
อบต.กับ จังหวัด และ 
ประเทศ

• จำนวน
  ผู้บริหาร 
  อบต. รับรู้
  ไม่น้อยกว่า 
   80% 

• ผู้บริหาร 
  อบต.รับรู้
  และเข้าใจ
  ความ 
  สอดคล้อง
  ผ่านเกณฑ์
 ไม่ต่ำกว่า 60%

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2

• ปีที่ 1

• ปีที่ 2

• 0 %
• 50 %

• 0 คน

• ทุกคนใน
ปีที่ 1

• 50 %
• 80 %

• ทุกคนที่
  เข้าอบรม
  ปีที่ 1
• ทุกคนที่
  เข้าอบรม
  ในปีที่ 2

• โครงการอบรม  “การรับรู้และความ
    เข้าใจของผู้บริหารต่อความสอดคล้อง
    ระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจในระดับ 
    อบต.กับ จังหวัด  และประเทศ” (เป็น
    ความร่วมมือระหว่าง จังหวัด และ 
    สถานศึกษาที่จะให้องค์ความรู้ ใน
    ประเด็นนี้กับ อบต.) 

• การประเมิน ผู้บริหาร อบต. เรื่อง 
   “การรับรู้และความเข้าใจของผู้บริหาร
   ต่อความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ 
   พันธกิจ ในระดับ อบต.กับ จังหวัด
   และประเทศ”

•  แนวทางการสื่อสาร
   และการปฏิบัติตาม
   แผนฯ

• ปรับปรุงการรับรู้
และความเข้าใจของ
บุคลากร อบต. ต่อ
แนวทางการสื่อสาร
ทั้งภายในและ
ภายนอก อบต. ใน
การปฏิบัติตามแผนฯ

• บุคลากร 
 อบต. ผ่าน
 การอบรมไม่
 น้อยกว่า 80% 
• ประชาชน 
ผ่านการอบรม
ไม่น้อยกว่า 
80% **

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2
• ปีที่ 3

• 0 % 
• 40 %
• 60 %

• 40 %
• 60%
• 80 %

• โครงการอบรม “แนวทางการสื่อสาร
    และการปฏิบัติตามแผนฯ แนวใหม่”
• การสร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่าง 
   อบต.กับ ประชาชน**

•   ระบบติดตามเฝ้า
    ระวังและการ
    เตือนภัยพิบัตทิี่
    อาจเกิดขึ้น**

• บุคลากร อบต. 
  และประชาชน
  ที่อาศัยอยู่ในเขต
  พื้นที่ของ อบต. 
  รับรู้ระบบการ
  ติดตามเฝ้าระวัง
  และการเตือนภัย
  พิบัติที่อาจเกิดขึ้น

• จำนวนผู้
   ผ่านการ
   อบรม 120 
   คน ภายใน
   3 ปี

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2
• ปีที่ 3

• 0 คน 
• 40 คน
• 80 คน

• 40 คน
• 80 คน
• 120 คน

• การอบรมการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
   ในการติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัตทิี่
   อาจเกิดขึ้น**
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ระบบเฝ้าระวัง
   และการเตือนภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นภายใน
   พื้นที่ อบต.” (อาจมีการปรับจำนวนผู้มี
   ส่วนร่วมในการอบรมได้ตามความ
   จำเป็นและงบประมาณที่มีอยู่)
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ตาราง 2 (ต่อ) 
แผนที่กลยุทธ์/ 

ประเด็นยุทธศาตร์ 
(Strategic Map/
Strategic Issues) 

 
วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ปีที่

ดำเนิน
การ 

 

 
ความสำเร็จเดิม  

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย 
(Target) 

 
แผนงาน โครงงาน กิจกรรม 

(Initiatives) 

• การสื่อสารและการ 
   สร้างความเข้าใจ 
   ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
   บุคลากรและ 
   ประชาชน 
 

• บุคลากรภายใน  
อบต.สามารถ 
สื่อสารและสร้าง 
ความเข้าใจระหว่าง 
ผู้บังคับบัญชา  
บุคลากร และ 
ประชาชน ได้อย่าง 
รวดเร็วและชัดเจน 

• จำนวนผู้ 
  ผ่านการ 
  อบรม (ทุก 
  คนที่ทำงาน 
  ภายใน 
  อบต.) 

• ปีที่ 2 
 

• 0 คน 
 

• ทุกคน 
 

• โดรงการอบรม “การสื่อสารและการ 
    สร้างความเข้าใจระหว่าง ผู้บังคับบัญชา  
    บุคลากร และ ประชาชน” 
 

• แนวทางการ 
   รายงานหรือ 
   เผยแพร่ผลงาน 
   ต่อประชาชน 

• บุคลากรที่ 
  ทำหน้าที่ 
  ประชาสัมพันธ์ 
  มีความรู้ความ 
  เข้าใจเทคนิค 
  การรายงานหรือ 
  เผยแพร่ผลงาน 
  ต่อประชาชน 

• จำนวนผู้ 
  ผ่านการ 
  อบรม 
• จำนวน  
 หลักฐานการ 
 รายงาน** 

• ปีที่ 2 
 

• 0 คน 
 

• ทุกคนที่ 
 ทำหน้าที    
 ประชา 
 สัมพันธ์ 

• การอบรม “เทคนิคการ 
   เขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ 
   ผลงานต่อประชาชน” 
• แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   การรวบรวมหลักฐาน 
   การรายงาน** 

  2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน      

• การพัฒนาและการ 
   จัดการระบบการ 
   ติดตาม เฝ้าระวัง 
   เตือนภัยพิบัต*ิ* 

• ติดตั้งหรือ 
  ปรับปรุง ระบบ 
  การติดตามเฝ้า 
  ระวังเตือนภัย 
  พิบัต*ิ*ให้สามารถ 
  ปฏิบัติงานได้
อย่าง 
  มีประสิทธิภาพ 

• มีการพัฒนา 
  ระบบการ 
  ติดตามเฝ้า 
  ระวังเตือน
ภัย 
  พิบัต*ิ* 

• ปีที่ 2 
 

• ไม่มี • มีคู่มือ 
 ระเบียบ 
 ปฏิบัติ 
 เกี่ยวกับ 
 ภัยพิบัต*ิ* 
 
 
• มีระบบ 
 ติดตาม 
 เฝ้าระวัง 
 เตือนภัย 
 ที่สมบูรณ์ 
 แบบพร้อม 
 ใช้งาน 

• แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือระเบียบ 
   ปฏิบัติเกี่ยวกับภัยพิบัติ** 
• แต่งตั้งคณะทำงานติดตั้งหรือปรับปรุง 
   ระบบการติดตามเฝ้าระวังเตือนภัยให้ 
   สามารถทำงานได้จริง 
 
 
• ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการ 
   ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบการติดตามเฝ้า 
   ระวังเตือนภัย 
• การฝึกซ้อมหลบภัยและแผนอพยพ 

• การนำความคิดเห็น 
   ของประชาชนไป 
   ปรับปรุงการให้ 
   บริการ 
 

• ให้เจ้าหน้าที่นำ 
   ความคิดเห็นของ 
   ประชาชนไป 
   ปรับปรุงการให้ 
   บริการ 

• มีการติดตั้ง 
  ตู้แสดงความ 
คิดเห็นภายใน 
อบต.** 
• จำนวนตู้
แสดงความ
เห็นภายนอก  
อบต.** 

• ปีที่ 1 
 
 
 
• ปีที่ 1 
 

• ไม่มี 
 
 
 
• ไม่มี 
 

•อย่างน้อย  
 1 ตู้ภายใน  
 อบต.** 
 
•อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ 
2 ตู้**  

• โครงการ “ตู้แสดงความคิดเห็นของ 
   ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต.  
   (ภายใน อบต.)” 
 
• โครงการ “ตู้แสดงความคิดเห็นของ 
   ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต. 
   แต่ละหมู่บ้าน** 
 

• การปรับปรุงและ 
   พัฒนาระบบการ 
   สื่อสารและการ 
   รายงานผลการ 
  ปฏิบัติงานของ อบต. 

• มีการปรับปรุง 
   และพัฒนาระบบ 
   การสื่อสารและ 
   การรายงานผล 
   การปฏิบัติงาน 
   ของ อบต. 
 
 
 

• มีการจัดตั้ง 
 หน่วยงาน  
 รวบรวม 
 ข้อมูลเพื่อ
การรายงาน 

• ปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 

• ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

• 1 หน่วย 
 
 
 
 
 
 

• จัดตั้งหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเพื่อการ 
   รายงานภายใน อบต.     
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ตาราง 2 (ต่อ) 
แผนที่กลยุทธ์/ 

ประเด็นยุทธศาตร์ 
(Strategic Map/
Strategic Issues) 

 
วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ปีที่ 

ดำเนิน
การ 

 

 
ความสำเร็จเดิม  

(Baseline Data) 

 
เป้าหมาย 
(Target) 

 
แผนงาน โครงงาน กิจกรรม 

(Initiatives) 

  • มีคณะ  
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ  
 ข้อมูลเพื่อการ 
 รายงานผล 
• มีเครือข่าย 
 ตัวแทน 
 ประชาชน 
 เพื่อการ 
รายงานผลงาน 

• ปีที่ 1 
 
 
 
 
• ปีที่ 2 

• ไม่มี 
 
 
 
 
  • ไม่มี 

• 1 คณะ 
 
 
 
 
• มีตัวแทน 
 ทุกท้องที่ 
 

• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
   สำหรับการรายงานผลงาน 
 
 
 
• แต่งตั้งกรรมการตัวแทนเครือข่ายเพื่อ 
   การรายงานผลงานของแต่ละท้องถิ่น 
 

•  การปรับปรุงระบบ 
   การติดตาม 
   ประเมินผล นโยบาย 
แผน และโครงการ 

• ให้มีการ
ติดตาม 
ประเมินผล
นโยบาย  
แผนและ
โครงการ  
สม่ำเสมอ 
และมี
ประสิทธิภาพ 

• จำนวนครั้ง 
  ที่ติดตาม 
 
 
• จำนวนครั้ง 
  ที่รายงานผล 
 

• ปีที่ 1 
• ปีที่ 2 
• ปีที่ 3 
 
• ปีที่ 1 
• ปีที่ 2 
• ปีที่ 3 

• ปีละครั้ง 
• ปีละครั้ง 
• ปีละครั้ง 
 
• ปีละครั้ง 
• ปีละครั้ง 
• ปีละครั้ง 

• ปีละ 4 ครั้ง 
• ปีละ 4 ครั้ง 
• ปีละ 4 ครั้ง 
 
• ปีละ 3 ครั้ง 
• ปีละ 3 ครั้ง 
• ปีละ 3 ครั้ง 

• แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
   และประเมินผล นโยบาย แผนและ 
   โครงการให้ มีการดำเนินการ ตามแผน 
   ที่ปรากฏอยู่นี้อย่างเคร่งครัด แล้วนำเสนอ 
   ต่อ นายก อบต. และ สภา อบต. โดย 
   เร่งด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขการปฏิบัติ 
   งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การให้ค่าตอบแทน 
   พิเศษแก่เจ้าหน้าที่  
   บุคลากร หรือ 
   ประชาชนที่ปฏิบัติ 
   งานอย่างซื่อสัตย์  
   เสียสละ และเป็น 
   ประโยชน์ต่อ 
   ส่วนรวม 

• สร้างขวัญ
และ 
  กำลังใจให้
กับ 
  บุคลากร
ภายใน 
  อบต.หรือ 
  ประชาชน 
ที่ทำ 
  ความดี 
ซื่อสัตย์ 
  เสียสละต่อ 
  ส่วนรวม 

• เป็นไปตาม 
 เกณฑ์ในการ  
 ให้ค่า 
 ตอบแทน 

• ปีที่ 1 
• ปีที่ 2 
• ปีที่ 3 
 

- 
- 
- 

• 10 รางวัล 
• 10 รางวัล 
• 10 รางวัล 
 

• ตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการให้ 
   รางวัลและค่าตอบแทนกับบุคลากรหรือ 
   ประชาชนที่ทำความดี ซื่อสัตย์ และ 
   เสียสละต่อส่วนรวม 
• ตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลและ 
   ค่าตอบแทนบุคลากรและประชาชนใน 
   แต่ละปี 
• จัดโครงการประกาศเกียรติคุณและให้ 
    รางวัลหรือค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ 
   ทำคุณงามความดีในแต่ละปี 

•  กำหนดกลุ่ม 
    ผู้รับบริการหรือ 
    เครือข่ายให้ชัดเจน 

• พัฒนา
ประสิทธิ 
  ผลการ
ปฏิบัติงาน 
ให้ถึงผู้รับ
บริการ** 
 

• มีกลุ่ม 
 ผู้รับบริการ 
 ของแต่ละ   
 อบต.** 
    

• ปีที่ 1 
 

- • มีการจัด 
   ทำบัญชี 
   กลุ่มผู้รับ  
   บริการ 
   ของแต่ละ  
อบต**  
  ไว้ชัดเจน 

• มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ  
   ดำเนินการจัดทำบัญชีกลุ่มผู้รับบริการ 
   ของแต่ละ อบต.** 
 

3. มุมมองด้านผู้รับบริการ   
• การปรับปรุง 
   ตามคำแนะนำและ 
   ความต้องการของ 
   ประชาชน 

• ตรวจสอบ
ความ 
พึงพอใจ/การ
ปฏิบัติ 
งานและ
ประสิทธิผล 
การทำงานใน
ภาพ รวม
จาก
ประชาชน 

• ความพึง 
 พอใจของ 
 ประชาชนต่อ 
 การปฏิบัติ 
งานของ อบต. 
• ความ 
 ชัดเจนของ 
 ปัญหา 
 เกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจ 

• ปีที่ 1 
• ปีที่ 2 
• ปีที่ 3 
 

• ไม่มี 
• 1 ครั้ง 
• 2 ครั้ง 

• 1 ครั้ง 
• 2 ครั้ง 
• 3 ครั้ง 

• โครงการสำรวจ “ความพึงพอใจของ 
   ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.” 
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
   วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความพึงพอใจ** 

•  การมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชน ในการ 
    รับรู้การทำงาน 
    ภายใน อบต. 

• ความ
โปร่งใส 
   และการมี 
  ส่วน ร่วม
ของ 
  ประชาชน 

• จำนวน 
 ประชาชน 
ที่เป็นตัวแทน
ทั่วไป  (ไม่ใช่ 
 ตัวแทนทาง 
 การเมือง) 

• ปีที่ 1 
• ปีที่ 2 
• ปีที่ 3 
 

• ไม่มี 
• ไม่มี 
• ไม่มี 

• ชุมชน 
 ละ 1 คน 
• ชุมชน 
 ละ 1 คน 
• ชุมชน  
 ละ 1 คน 

• โครงการคัดเลือก “ตัวแทนประชาชน 
   ทั่วไปเพื่อการรับรู้การทำงานของ อบต.” 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
แผนที่กลยุทธ์/ 

ประเด็นยุทธศาตร์ 
(Strategic Map/
Strategic Issues) 

 
วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ปีที่

ดำเนิน
การ 

 

 
ความสำเร็จเดิม (
Baseline Data) 

 
เป้าหมาย 
(Target) 

 
แผนงาน โครงงาน กิจกรรม 

(Initiatives) 

4. มุมมองด้านการเงิน   
• การจ่ายค่าตอบแทน 
   พิเศษแก่ผู้ทำ 
   คุณประโยชน์ต่อ 
   ส่วนรวม 

• ความสะดวกใน 
   การเบิกจ่าย 
   ค่าตอบแทนเพื่อ 
   เป็นรางวัลของ 
   ผู้ทำประโยชน์ 
   ให้กับส่วนรวม 

• มีระเบียบ 
 การเบิกจ่าย 
 ค่าตอบแทน 
 พิเศษให้กับผู้
ทำประโยชน์ให้
กับส่วนรวม 
ที่ชัดเจน 

• ปีที่ 1 
 

• ไม่มี 
 

• มี
ระเบียบการ
เบิกจ่ายค่า
ตอบแทน
พิเศษภายใน 
ปีที่ 1 
 

• ตั้งคณะกรรมการร่าง จัดทำและนำเสนอ  
   ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
   ให้กับผู้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม 
   ให้เป็นรูปธรรม (ตามขั้นตอนต่างๆ จน  
   กระทั่งได้รับอนุมัติ เป็นระเบียบฯ ที่ 
   สมบูรณ์) 

** เพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่ม (focus group) 

 
  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1. การดำเนินงานตามความต้องการของ

ประชาชน จากการวจิยัทีพ่บวา่ ปจัจยัสำคญัตอ่การบรหิาร

จัดการอนัดบัแรกคอื การดำเนนิงานของ อบต. ตามความ

ต้องการของประชาชน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของฑฆิมัพร ชุลีลัง (2550) ที่ได้ศึกษาตัวแบบการ

วัดผลสัมฤทธิ์ ในการทำงานขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ (เทศบาล) โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งเทศบาล 3 

ขนาด พบวา่ ตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่การทำงานของเทศบาลม ี7 

ตวัแปร ซึง่ตวัแปรการใหค้วามสำคญัตอ่ประชาชน จดัเปน็

หนึ่งตัวแปรรวมอยู่ด้วย ในทำนองเดียวกันผลการวิจัยนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพร พิบูลศิร ิ (2551) ที่ได้

ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความสำเรจ็ในการจดัสวสัดกิารสงัคม

ขององค์การชุมชนที่พบว่า กระบวนการที่นำไปสู่ความ

สำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทุกระดับ

และทกุกลุม่เปา้หมาย จะสง่เสรมิใหเ้กดิความพงึพอใจของ

ผูท้ีเ่ขา้มารบับรกิารไดเ้ปน็อยา่งด ี และทำใหเ้กดิจากความ

คิดและความร่วมมือของชุมชนทุกขั้นตอน นำไปสู่การ

บรรลเุปา้หมายสงูสดุของชมุชนตอ่ไป 

 2. การมสีว่นรว่มของประชาชน จากผลการวจิยั 

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ประการหนึ่งที่จะส่งผลให ้ อบต. มีการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธผิล การมสีว่นรว่มในการรบัรูข้องประชาชนในการ

ทำงานของ อบต. การนำความคิดเห็นของประชาชนไป

ปรบัปรงุการใหบ้รกิาร การจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษผูท้ำคณุ

ประโยชน์แก่ส่วนร่วม และ การรับรู้เรื่องการจัดทำแผน

เชิงกลยุทธ ์ (ตัวชี้วัด การประเมินผล การจัดทำแผนงาน

หรอืโครงการ) ขอ้คน้พบนีส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 

จุมพล หนิมพานิชย ์ และ บุญศร ี พรหมมาพันธ ์ (2548)     

ที่ได้ศึกษาบทบาทของ อบต.ในการพัฒนาทักษะการ

ทำงานในท้องถิ่น พบว่า ความต้องการด้านการบริหาร

จัดการของ อบต.ในระดับสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ นันทพล 

พงศธรวสิทุธิ ์ (2548) ที ่ พบวา่ ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

ต่อการดำเนินงานของ อบต.อยู่ในระดับสูง และเห็นด้วย

กับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ      

สง่ผลใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารและแกไ้ข

ปัญหาของ อบต. และส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการ

พัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง

สอดคล้องกับระดับการมีส่วนร่วม 6 ระดับคือ การให้

ขอ้มลู การรบัฟงัความคดิเหน็ การขอคำปรกึษา การรว่ม

วางแผน การรว่มปฏบิตั ิและ การควบคมุประเมนิผล โดย

ขอ้คน้พบจากการวจิยัครัง้นีค้อื การรว่มหรอืรบัรูก้ารจดัทำ

แผนเชิงกลยุทธ ์ การร่วมรับรู้การทำงาน และ การเสนอ

ความคดิเหน็เพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตั ิ นอกจากนี ้ ฮลิเลยีรด์ 

และนอรแ์มน (Hilliard & Norman, 1999) ไดใ้หค้วาม

เหน็ไวว้า่ การบรหิารจดัการโดยใหช้มุชนมสีว่นรว่ม จะชว่ย

ใหม้กีารตรวจสอบการทำงานของผูบ้รหิาร เปน็การปอ้งกนั

นักการเมืองจากการกำหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับ

สังคมนั้นๆ และเป็นการสร้างความมั่นใจว่า เสียงของ

ประชาชนจะต้องมีผู้รับฟัง และความปรารถนาของ

ประชาชนสว่นใหญจ่ะไดร้บัการตอบสนองในทีส่ดุ 
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 3. การใหค้วามสำคญักบัผูร้บับรกิาร จากผลการ

วจิยัพบวา่ ปจัจยัสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการที่

มีประสิทธิผลของ อบต. อีกด้านหนึ่งคือ การให้ความ

สำคัญกับผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยซึ่ ง

ประกอบดว้ย การนำขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็

ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการทำงาน การ

กำหนดกลุม่ผูร้บับรกิารใหค้รอบคลมุกบัพนัธกจิทีก่ำหนด

ไว ้ การรบัฟงัและเรยีนรูค้วามตอ้งการของผูร้บับรกิารและ

เผยแพรผ่ลงานตอ่ประชาชน ขอ้คน้พบนีส้อดคลอ้งกบังาน

วจิยัของ ฑฆิมัพร ชลุลีงั (2550) ทีพ่บวา่ ตวัแปรทีส่ง่ผล

สมัฤทธิใ์นการทำงานของเทศบาลในระดบัสงูและคอ่นขา้ง

สูง ประกอบด้วย การให้ความสำคัญต่อประชาชนใน

ทอ้งถิน่ การสรา้งความพงึพอใจใหแ้กเ่จา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้ง 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา จักร

วัฒนกุล (2550) ที่พบว่า ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานส่งผล

สำคัญที่สุดต่อประสิทธิผลของการนำการจัดการความรู้สู่

ภาคปฏิบัติ และ งานวิจัยของ จิตติ กิตติเลิศไพศาล   

(2551) ทีพ่บวา่ บรรยากาศขององคก์รเปน็ปจัจยัทีส่ง่ผล

โดยตรงมากที่สุดต่อประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นการ

สร้างบรรยากาศโดยเน้นผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้วยการ

สรา้งความรูส้กึเสมอืนเปน็สว่นหนึง่ขององคก์าร และ การ

ใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้

ชดัเจนของผูป้ฏบิตังิาน รวมทัง้การใหข้อ้มลูขา่วสารแกผู่ม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่การบรรลุ

วตัถปุระสงคข์องเทศบาลไดเ้ปน็อยา่งด ี 

 4. การนำองคก์าร จากการวจิยัทีพ่บวา่ ตวัแปร

สำคญัในการสรา้งและพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการทีม่ี

ประสิทธิผลของ อบต. อีกประการหนึ่ง คือ การนำ

องคก์าร ซึง่ประกอบดว้ยการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจ

ในการปฏิบัติตามแผนให้กับบุคลากรของผู้บริหาร ความ

สอดคลอ้งของนโยบายของ อบต. กบัวสิยัทศัน ์ และพนัธ

กิจ ความสอดคล้องของแผนพัฒนา อบต.กับแผนพัฒนา

จงัหวดัและแผนพฒันาประเทศ และ การตดิตามเฝา้ระวงั

และเตอืนภยัทีอ่าจเกดิขึน้ ขอ้คน้พบนีส้อดคลอ้งกบัผลการ

วจิยัของ โกศล วฒัย ุ(2548) ทีพ่บวา่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่

การนำนโยบายไปปฏบิตัมิ ี 3 ประการ คอื ความสามารถ

ขององค์การ ภาวะผู้นำ และวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

แสดงใหเ้หน็วา่ อบต. ทีม่กีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธผิล

นั้น การพัฒนาแผนงานหรือโครงการให้สอดคล้องกับ

ภารกิจขององค์การย่อมทำให้เกิดโอกาสในการบริหาร

จดัการทีต่รงกบัวตัถปุระสงค ์ ประสทิธผิลทีไ่ดร้บัจงึจะอยู่

ในระดบัสงู และ ผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของ จุมพล หนิมพานิชย ์ และ บุญศร ี พรหมมาพันธ ์         

(2548) ทีพ่บวา่ ความตอ้งการของ อบต.ประการหนึง่คอื 

ความต้องการด้านโครงสร้างและระบบงาน และ ความ

พร้อมของทรัพยากรทางการบริหาร นอกจากนี้ยัง

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ฑฆิมัพร ชลุลีงั (2550) ทีพ่บ

ว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการทำงานขององค์กรประการหนึ่ง 

คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง และการวางแผน

เชงิกลยทุธ ์ และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ จติต ิ กติติ

เลศิไพศาล (2551) ทีพ่บวา่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอ่

ประสิทธิผลขององค์การคือ ทรัพยากรนโยบาย และ

ประสิทธิภาพของผู้นำ นอกจากนี้บทบาทของผู้บริหาร 

อบต. เช่น การกำหนดทิศทางขององค์การอย่างชัดเจน       

(การกำหนดวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ) เปน็แนวทางการปฏบิตัิ

ของสมาชิกทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ตามความคาดหวัง

ของ อบต. แล้วนำมาปรับเป็นแผนหรือโครงการสำหรับ

ดำเนินการ จะผลักดันให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธ

กจิในทกุระดบัไดอ้ยา่งมคีณุภาพและประสทิธภิาพ  

  

  ข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการในเชิง

นโยบายระดับชาติ 

 1.1 จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ อบต. ในกลุม่จงัหวดั

ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที ่ 1 มีประสิทธิผลในภาพรวม 

รอ้ยละ 60 และมปีญัหาการบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัสงู

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีต่ัง้ไวถ้งึ 5 ใน 8 ดา้น รฐัควรให้

ความสนใจในนโยบายการกระจายอำนาจอยา่งแทจ้รงิ โดย

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ได้ให้องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่มรีายไดเ้พิม่ขึน้คดิเปน็สดัสว่นตอ่ราย

ได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า 
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และในปจัจบุนัพบวา่รฐับาลจา่ยเงนิอดุหนนุประมาณรอ้ย
ละ 24 เทา่นัน้  
 1.2 รัฐควรกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงกบัการบรหิารจดัการ อบต. เชน่ กรมสง่เสรมิการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จดัตัง้คณะทำงาน Core Team ให้
เพิม่ความถีใ่นการตรวจ นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลงาน
ของ อบต. จากเดมิปลีะ 1 ครัง้ เปน็ปลีะ 2 ครัง้ หรอื 3 
ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อ
บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ไดท้นัทว่งที 
 
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
อบต. ใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
 2.1 ผูบ้รหิารและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
จัดการ อบต. ควรศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
กลุ่มที ่ 1” ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้อย่างละเอียดแล้วนำ
ข้อเสนอต่างๆ ที่มีอยู่ในรูปแบบดังกล่าวไปดำเนินการ
บรหิารจดัการของ อบต. ใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละประเด็นกลยุทธ์และแผนหรือ
โครงการทีค่น้พบจากงานวจิยัครัง้นี ้ จำนวน 28 แผนงาน/
โครงการหรอืกจิกรรม สำหรบัการดำเนนิการแกป้ญัหาให้
ตรงจดุและตรงตามความจำเปน็ 
 2.2 ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง 2 
ประเดน็ดงักลา่ว ตอ่เนือ่งกนัไป เพือ่ใหป้ระชาชนมโีอกาส
รว่มรบัรู ้ เรยีนรู ้ ทำความเขา้ใจ รว่มแสดงทศันะหรอืความ
คิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทางในการแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจและรว่มในกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้สว่นการ
พฒันา เพือ่ทีจ่ะใหก้ารบรหิารจดัการ อบต. ใหม้ปีระสทิธผิล
มากขึน้ โดยเรง่รดัและปรบัปรงุในประเดน็ตอ่ไปนี ้
 2.2.1 อบต. ควรแต่งตั้งคณะทำงานโดยให้มีการ
ประสานงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์
สถานภาพแหง่ภารกจิประกอบยทุธศาสตรก์ารบรหิารและ
งบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อกำหนดกระบวนงานที่
เหมาะสมสำหรบัการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 2.2.2 เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูและขา่วสารใดๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อถือและมี
ความเชือ่มัน่ตอ่การปฏบิตังิานของ อบต. 
 2.2.3 อบต. ควรเปดิโอกาสใหป้ระชาชนสามารถ

ชี้แจงหรือประกอบเหตุผลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางในทุก
โอกาสทีส่ามารถปฏบิตัไิด้ 
 2.3 ในดา้นการนำองคก์าร ผูบ้รหิารของ อบต. ควรมี
การกำหนดตวัชีว้ดัผลการดำเนนิการใหช้ดัเจน มกีารตดิตาม
ผลการดำเนนิการอยา่งสมำ่เสมอ จดัทำระบบการใหร้างวลั 
ระบบยกยอ่งชมเชย และ ระบบคา่ตอบแทนตามผลงาน ฯลฯ 
 2.4  อบต. ควรปรับปรุงในด้านทรัพยากรบุคคล 
โดยสนบัสนนุใหบ้คุลากรไดร้บัการศกึษาเพิม่เตมินอกเหนอื
จากงานในหนา้ที ่ รวมถงึสนบัสนนุใหไ้ดร้บัการศกึษาสงูขึน้ 
ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้คุลากรมทีศันคตทิีด่ตีอ่การบรหิารจดัการของ 
อบต. อันจะเป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ นำไปสู่ความพึง
พอใจใจการทำงาน เกิดความผูกพันกับองค์การ นำไปสู่
การปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ จน
บรรลเุปา้ประสงคข์ององคก์าร 
 
3.   ขอ้เสนอแนะสำหรบัการวจิยัตอ่ไป 
 3.1 การวจิยัในเรือ่งนีเ้ปน็การศกึษาเบือ้งตน้ เริม่
จากการสำรวจปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์นำเอา
ปัญหาที่สำคัญไปสร้างและพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอยู่ในช่วงแรก
ของการศึกษารูปแบบเชิงกลยุทธ์ของ อบต. ในอุดมคต ิ
เป็นการสร้างรูปแบบขึ้นมาตามมโนทัศน์ที่ เรียกว่า 
Exploratory Structure ถา้หากในชว่งตอ่ไปผูว้จิยัหรอืผู้
สนใจได้นำรูปแบบนี้ไปใช้ภายใน 3 ป ี ตามแนวทางและ
กำหนดเวลาทีไ่ดว้างไวแ้ลว้ ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิอกีครัง้
ในประเดน็ “การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิเหตผุล (Causal 
relationships) ระหว่างตัวแปรคัดสรร (Selected 
Factors) กบัประสทิธผิลการบรหิารจดัการหรอืดำเนนิงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล” ในรูปของการวิเคราะห์
เสน้ทาง (Path Analysis) หรอื การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
เชิงเหตุผล (Causal Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิง
โครงสรา้งการยนืยนั (Confirmatory Structure) ซึง่ผล
จากการวเิคราะหด์ว้ยวธิดีงักลา่ว จะทำใหผู้ส้นใจทราบใน
เชงิลกึวา่ ผลสำเรจ็หรอืประสทิธผิลของ อบต. ดงักลา่วไดร้บั
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) มาจากตัวแปรแฝง   
(Latent Variable) หรือตัวแปรสังเกต (Observed 
Variable) ตัวแปรใด หรือได้รับผลทางอ้อม (Indirect 
Effect) โดยสง่ผา่นตวัแปรใด และตวัแปรเหลา่นัน้สามารถ
ทำนายผลสำเร็จหรือประสิทธิผลของ อบต. ได้มากน้อย
เพยีงใด ขอ้คน้พบเหลา่นีจ้ะทำใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถนำไป
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ใชใ้นการจดัทำนโยบายหรอืปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารดำเนนิ
งานตา่งๆ ของ อบต. ใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล
มากยิง่ขึน้     
 3.2  ควรมกีารศกึษาหรอืวจิยัเกีย่วกบั อบต. ในรปู
แบบของงานวจิยัเชงิบรูณาการ (Integrated Research) 
โดยหนว่ยงานตา่งๆ ทีส่งักดั กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ศกึษาธกิาร และกระทรวงสาธารณสขุ ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน
การวจิยัรว่มกนั ทัง้นีเ้พือ่นำผลการวจิยัไปใชจ้ดัทำนโยบาย 
กำกบั ตรวจสอบ และ สง่เสรมิใหก้จิกรรม/โครงการตา่งๆ 
ดำเนินไปตามวัตถุประสงค ์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ให้
ประชาชนในเขตบรกิารของ อบต. ไดร้บัผลประโยชนต์รง
ตามความตอ้งการแบบบรูณาการไปพรอ้มๆ กนั   
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