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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
จัดการ อบต. ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีผลสำเร็จหรือประสิทธิผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 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 ปี
คำสำคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์
3
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
4
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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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 คือ ยุทธศาสตร์
หนึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งของรั ฐ ในระบอบ
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
อำนาจหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาตำบลทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และหน้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมาย
กำหนด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 ก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การกระจายอำนาจการ
ปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยกำหนดไว้ในหมวด 5 แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78(3) กำหนดให้ “รัฐ
ต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่ง
ตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนิน
การตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคตลอดทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขนาดใหญ่ โดยคำนึ ง ถึ ง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนัน้ ” (ราชกิจจานุเบกษา,
2550, หน้า 21) นอกจากนี้แล้ว ในหมวด 14 ของด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 281 ถึง มาตรา
290 บัญญัติไว้ สรุปได้ว่า “รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงาน
หลักในการจัดทำบริการสาธารณและมีส่วนร่วมในการ
ตั ด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาในพื้ น ที่ โดยองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหาร
งานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 112-117)
จากรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคำแหง (2547) พบว่ า ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและ

ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำบล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง (ระดับต่ำ
ร้อยละ 50.82 และ ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.18)
โดยสภาพปัญหาที่จะต้องทำการแก้ไขโดยด่วน ได้แก่ 1)
ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลที่ มี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนอยู่ในระดับต่ำมีมากถึงร้อยละ 94.09 ในขณะ
ที่ มี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลที่ มี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงร้อยละ 5.91
เท่านั้น 2) ปัญหาเกี่ยวกับผลงาน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีผลงานอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 80.07
แต่มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลงานอยู่ใน ระดับ
ปานกลาง ถึง ระดับสูง เพียงร้อยละ 19.93 นอกจากนั้น
มี ส ภาพปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น บ้ า ง ได้ แ ก่ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ประกาศนโยบายของคณะผู้บริหารให้สภา บุคลากร และ
ประชาชนทราบ ปัญหาเกี่ยวกับอัตรากำลัง ที่ประสบ
ปัญหาอัตรากำลังมากเกินโครงสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ/รายได้ ปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูล
เพื่ อ การพั ฒ นา และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบการพั ฒ นา
บุคลากร เป็นต้น (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547, หน้า
67-68) ซึ่งสอดคล้องกับการที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้ตงั้ คณะทำงาน (core Team) ในการตรวจ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กร
ส่วนท้องถิน่ รับเงินอุดหนุนสำหรับเป็นรางวัลจูงใจ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั หิ น้าที่ ก็พบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารอยูใ่ นระดับต่ำถึงปานกลาง (โกวิทย์
พวงงาม, 2550, หน้า 15) และองค์การบริหารส่วนตำบล
ในประเทศไทยมีปัญหาด้านขั้นตอนการทำงานไม่ชัดเจน
ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของ อบต.ไม่สมบูรณ์ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและความร่วมมือของ
หน่วยราชการต่างๆ ยังไม่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าทีค่ วร (ณรงค์ เหลืองบุตรนาค และ โชติชยั เจริญงาม,
2550) นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ภาวะ
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ผู้นำของผู้บริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความ
สำคัญต่อประชาชนในท้องถิ่น การจัดระบบสารสนเทศ
การสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า ง
ประชาชนผูร้ บั บริการ กระบวนการบริหารจัดการ รวมทัง้
บรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร (ฑิฆมั พร ชุลลี งั , 2550, หน้า 113-146; จิตติ กิตติ
เลิศไพศาล, 2551, หน้า 43-80)
จากความเป็ น มาและเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย
สนใจที่จะทำการศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหาร
จัดการ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม
ที่ 1 เพื่ อ นำเสนอรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล อันจะทำให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาค
เหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ศ นะของ ผู้ บ ริ ห าร
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล พนั ก งานส่ ว น
ตำบล และประชาชน ต่อปัญหาการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน
ล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทยจำแนกตาม อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลในกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย
4. เพื่อพัฒนาและนำเสนอรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย

สมมติฐานของการวิจัย

1. ในภาพรวมสภาพและปั ญ หาของการ
บริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลในกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย มีระดับ
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ของปัญหาอยูใ่ นระดับสูง เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้
(สูงกว่าร้อยละ 60) อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2. อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลทำให้ความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
กลุม่ ที่ 1 ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั กำหนดขอบเขตของการวิจยั มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นผูท้ ี่
เกีย่ วข้องใน อบต. ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุม่
ที่ 1 ประเทศไทย ทัง้ 5 จังหวัด คือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ จำแนกเป็น อบต.ขนาดเล็ก
จำนวน 132 แห่ง และ อบต.ขนาดกลาง จำนวน 237 แห่ง
รวม 369 แห่ง โดยกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
จำนวน 285 คน จากทัง้ หมด 1,094 คน สมาชิกสภา อบต
. จำนวน 367 คน จากทัง้ หมด 8,017 คน พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 348 คน จากทั้งหมด 3,734 คน และ
ประชาชน จำนวน 384 คน จากทัง้ หมด 2,591,407 คน
รวมทัง้ สิน้ จำนวน 1,384 คน จากประชากรรวมทัง้ หมด
2,604,252 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบการสุม่ หลายขัน้ ตอน
(Multi-stage Random Sampling) การกำหนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่างใช้ตารางสำเร็จรูปของเครเจอซี่ และ มอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน สุทธ
นู ศรีไสย์, 2551, หน้า 132-133) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95%
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรสภาพและปัญหาการบริหารจัดการของ อบต.ใน
ด้านต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและรวบรวมมาจากแนวคิดการ
บริ ห ารงานโดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Results Based
Management: RBM) การบริหารโดยการใช้ตัวชี้วัดผล
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554

สำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality: PMQA) และ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) ซึง่ สภาพและปัญหา
สามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) การนำองค์การ 2)
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสำคัญกับผูร้ บั
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล 5) การจัดการกระบวนการ 6) การวัด การวิเคราะห์
และ การจัดการความรู้ 7) ความโปร่งใส และ 8) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ จิ ยั กำหนดกรอบ
แนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นเป็นตามแผนภาพ 1 โดยการ
ผลลัพธ์/ความสำเร็จ (Negative)
5 คะแนน (สูงมาก)
4 คะแนน (สูง)
3 คะแนน (ปานกลาง)
2 คะแนน (ต่ำ)
1 คะแนน (ต่ำมาก)

วิจยั ในภาพรวมทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินการโดยใช้กระบวน
ทัศน์ตามแผนภาพ 3 เป็นแนวทาง โดยเริม่ ต้นจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและเหตุผลต่างๆ จนกระทั่งสามารถแบ่ง
ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการศึกษาได้ทงั้ หมด 8 ด้านคือ 1) การ
นำองค์การ 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความ
สำคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 4) การมุง่ เน้น
ทรัพยากรบุคคล 5) การจัดการกระบวนการ 6) การวัด
วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ 7) ความโปร่งใส และ 8)
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ส่ ว นตั ว แปรตามได้ แ ก่
ผลลัพธ์ (ความสำเร็จหรือประสิทธิผล) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์หรือ
ความสำเร็จององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นดังนีค้ อื

ค่าเฉลี่ยของระดับปัญหา
1.00 ≤ X X < 1.50
1.50 ≤ X X < 2.50
2.50 ≤ X X < 3.50
.50 ≤ X X < 4.50
4.50 ≤ X X ≤ 5.00

ผลลัพธ์/ความสำเร็จ (Positive)
1 คะแนน (ต่ำมาก)
2 คะแนน (ต่ำ)
3 คะแนน (ปานกลาง)
4 คะแนน (สูง)
5 คะแนน (สูงมาก)

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1, 3 และ 4) เป็นดังนี้
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หลังจากได้ศึกษาตัวแปรทั้ง 8 ด้านว่าแต่ละ
ด้านมีปัญหามากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นปัญหาที่ชัดเจน
ผูว้ จิ ยั จึงได้ดำเนินการทดสอบความมีนยั สำคัญระหว่างค่า
เฉลีย่ เลขคณิตทีเ่ รียกว่า ค่าทีไ่ ด้จากการสังเกต (Observed
Value) กับเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 โดยทดสอบค่าที
แบบ One-sample t-test ทั้งนี้ในการทดสอบ ผู้วิจัย
กำหนดใช้เกณฑ์ผา่ นทีร่ ะดับมากกว่าร้อยละ 60 และมีนยั
สำคัญทีร่ ะดับ .05 ซึง่ ถือว่าเป็นปัญหาอยูใ่ นระดับสูงทีจ่ ะ
ต้องมีการแก้ไขทัง้ หมด
เนื่องจากปัญหามีหลายด้าน จำเป็นต้องใช้
เวลาในการแก้ ปั ญ หาหลายปี บางปั ญ หาต้ อ งใช้ เวลา
ยาวนานในการแก้จึงจะสำเร็จ ดังนั้นในขั้นต่อไปผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ค้นหาตัวแปรทีเ่ ป็นปัจจัยสำคัญทีส่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผลหรือความสำเร็จในการดำเนินงานของ อบต.
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มที่ 1 โดยจัดทำเป็นรูปแบบกลยุทธ์ ภายในกำหนด
ระยะเวลา 3 ปี สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิแบบสเต็ปไวซ์-วอลด์
(Stepwise-Wald Binary Logistic Regression Analysis)
สำหรับกระบวนทัศน์ในการวิจยั เป็นไปตามแผนภาพ 2
ตัวแปรสำคัญทั้งหมด (Crucial variables)
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวจะถูกนำไปพัฒนาร่วมกับ 4
แผนภาพ 2 กระบวนทัศน์ในการวิจัย
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มุมมองของ Balanced Scorecard ได้แก่ มุมมองทางการ
เงิ น (financial perspective) มุ ม มองผู้ รั บ บริ ก าร
(customer perspective) มุมมองกระบวนการภายใน
(internal process perspective) และ มุมมองการเรียนรู้
(learning and growth perspective) เพือ่ จำแนกหรือ
รวมกันเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ หลังจากนัน้ จึงหาแนวทาง
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดย
การจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ (initiatives) เพือ่ รองรับ
การแก้ ปั ญ หาของแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ สำหรั บ
โครงการทีจ่ ดั ทำขึน้ จะต้องสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง โดย
แต่ละโครงการจะประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์
(strategic issues) วัตถุประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด
(key performance Indicator หรือ KPI) ปีทดี่ ำเนินการ
(operation year) ความสำเร็จเดิม (baseline data)
เป้าหมายทีต่ อ้ งการความสำเร็จ (target) และ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม (Initiatives) ส่วนในขัน้ ต่อไปหลังจาก
สร้างและพัฒนารูปแบบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสม ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ในแบบของการ
สนทนากลุม่ (focus group) และข้อเสนอแนะของผูท้ รง
คุณวุฒถิ กู นำไปปรับรูปแบบการบริหารจัดการ (เชิงกลยุทธ์)
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลในกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุม่ ที่ 1 ต่อไป

Binary Logistic Regression Analysis
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมา มีการ
ตรวจสอบความตรง (validity) รวมทัง้ การตรวจสอบความ
สอดคล้อง (item objective congruence: IOC) โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ได้ค่าสัมประสิทธิค์ วามสอดคล้องทัง้
ฉบับเป็น 0.9913 และตรวจสอบความเทีย่ ง (reliability)
ได้คา่ สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งแบบอัลฟ่า (alpha-reliability
coefficient) ทั้งฉบับเป็น 0.9910 ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน 1,362 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.41 ของการเลือกสุม่
ค่าสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่า
เฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
แบบ One-sample t-test ตามเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ (ร้อยละ 60
หรือ 3.00 ใน 5 Rating Scales) ที่ระดับ .05 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) พร้อมทั้ง
ทดสอบภายหลังด้วยวิธีเชฟเฟ่ และ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติกทวิแบบสเต็ปไวซ์-วอลด์ (stepwise-wald
binary logistics regression analysis) ผลการวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติกทวิแบบสเต็ปไวซ์-วอลด์ ถูกนำไปใช้
พั ฒ นาและนำเสนอรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ลโดยใช้ แ นวคิ ด ในเชิ ง ทฤษฎี Balanced
Scorecard ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการใน 4 มุมมอง ได้แก่
มุมมองเกี่ยวกับผู้รับบริการ (customer perspective)
กระบวนการภายใน (internal process perspective)
การเรียนรู้และการเจริญเติบโต (learning growth or
learning and development perspective) และ การ
เงิน (financial perspective) เป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนารูปแบบดังกล่าว หลังจากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีดำเนินการวิจัย
จำนวน 10 คนวิ พ ากษ์ โ ดยการสนทนากลุ่ ม (focus
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำรวจ และการวิจยั group) และในขั้นสุดท้ายนำเอาข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
เชิงพรรณนา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากการเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดไปปรับแก้เพื่อนำเสนอเป็นรูปแบบที่
สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ส่ ว น สมบูรณ์ตอ่ ไป
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ อบต. ในกลุม่ จังหวัดภาค
เหนื อ ตอนล่ า ง กลุ่ ม ที่ 1 (ตาก พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ์ ผลการวิจัย
สุโขทัย และ อุตรดิตถ์) จำนวน 1,384 คน [ขนาดกลุ่ม
1. สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการของ
ตัวอย่างใช้ตาราง เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & อบต. ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุม่ ที่ 1 โดยรวมมี
Morgan, 1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, ปัญหาอยูใ่ นระดับสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ (สูง
2551, หน้า 132-133)] ประกอบด้วย 1) นายก อบต. และ กว่า 60%) อย่างมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .05 จำนวน 5 ด้าน
รองนายก อบต. จำนวน 285 คน จากจำนวน 1,094 คน จากทั้งหมด 8 ด้านคือ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับ
2) สมาชิกสภา อบต. จำนวน 367 คน จากจำนวน 8,017 บริการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการวัด การวิเคราะห์
คน 3) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 348 คน จากจำนวน และ การจัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และ ด้านการมี
3,734 คน และ 4) ประชาชน จำนวน 384 คน จาก ส่วนร่วมของประชาชน และพบว่า ผลลัพธ์การบริหาร
จำนวน 2,591,407 คน สำหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั จัดการ อบต. ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีผล
1) ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมได้รบั ทราบสภาพปัญหาและปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการ อบต. ในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 2) ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด สามารถนำผลที่ได้รับ
จากการวิ จั ย นี้ ไ ปประกอบการตั ด สิ น ใจปรั บ ปรุ ง หรื อ
กำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการบริหาร
จัดการของ อบต. 3) ผลการวิจยั การเปรียบเทียบระดับ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ อบต. จำแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ จั จุบนั (ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2)
โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์คอื การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
พหุคณ
ู (MANOVA) นี้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถนำผลการวิจยั
ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการอบรมหรือบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังจะ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการวางแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ อบต. ได้อกี ทางหนึง่ ด้วย 4) ผลการวิจยั นีจ้ ะ
เป็นภาพสะท้อนให้เห็นแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของ อบต. 5) ผลการวิจยั จะได้รปู แบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลของ อบต. ที่สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมและบริบทของพืน้ ที่ และ 6) วิธดี ำเนินการวิจยั นี้
จะเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาต่อยอดเพือ่ ให้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการ
อบต. มีความกว้างขวางทัง้ ในแนวลึกและแนวกว้างต่อไป
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สำเร็จหรือประสิทธิผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 60
2. ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหาร
จัดการ อบต. ทีร่ ะดับ .05 ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอน
ล่าง กลุม่ ที่ 1 จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ
และ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ปั ญ หาทั้ ง 7 ด้ า น [คื อ การนำ
องค์การ (การบริหารจัดการองค์การ) ด้านการวางแผน
กลยุทธ์ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ด้านการ

จัดการกระบวนการ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และ ด้านการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน] สูงกว่าผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีม่ รี ะดับการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป นอกจากนีย้ งั พบว่า ผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทีม่ อี ายุตำ่ กว่า 1 ปี และ ทีม่ อี ายุมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการนำองค์การ
(การบริหารจัดการองค์การ) สูงกว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีอายุ 1-10 ปี

ตาราง 1 	
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ทวิแบบสเต็ปไวซ์-วอลด์ ระหว่างผลลัพธ์ (ผลสำเร็จ) กับตัวแปรคัดสรร
(Selected Variables) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุม่ ที่ 1
Step
1

Variables

• การดำเนินงานของ อบต. ตาม
ความต้องการของประชาชน
(LEAD02)
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)

B

SE

Wald

Sig.

.248

.055 20.687*

.000

.587

.079 55.631*

.000

-.224

.085

6.982*

.008

-.253

.075 11.461*

.001

-.178

.085

4.441*

.035

.323

.086 14.097*

.000

-.254

.090

7.891* .005

.244

.092

6.986* .008

.250

.084

8.742*

.003

-.183

.084

4.762*

.029

Observed
success <60%
Results
success <60%
799
success >=60%
519
Overall Percentage
success <60%
684
success >=60%
335
Overall Percentage

Predicted
success >=
60%
21
23
136
207

%
Correct
97.40
4.20
60.40
83.40
38.20
65.40
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ตาราง 1 (ต่อ)
Step

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

B

SE

Wald

Sig.

-.209

.079

7.067*

.008

.364

.088

17.017*

.001

-.172

.085

4.101* .043

Observed
Results

Predicted

%
success <60% success >=60% Correct

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

มุมมองดานผูรับบริการ
Customer Perspective
มุมมองกระบวนการภายใน
Internal Process Perspective

มุมมองทางการเงิน
Financial Perspective
มุมมองการเรียนรูและพัฒนา
Learning Growth
Perspective

ความพึงพอใจของผูรั บบริการ

 การดําเนินงานตามความตองการของประชาชน
การมีสวนรวมในการรับรูของประชาชนในการทํางานของ อบต.
การใหบริการ

ระบบติดตาม เฝาระวังเตือนภัยพิบัติ
นําความเห็นของประชาชนไปปรับปรุงการใหบริการ
ระบบการสื่อสารและรายงานผล
การติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผนสม่ําเสมอ
กําหนดกลุมผูรับบริการหรื เครือขายใหชัดเจน

การสรางแรงจูงใจ

 ใหคา ตอบแทนพิเศษแก
เจาหนาที่ที่ซื่อสัตยและ
เสียสละ

 การจายคาตอบแทนพิเศษแกผูทําคุณประโยชนตอสวนรวม
องคความรู

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

ฝกทักษะ

 การสื่อสารและสรางความ

เขาใจระหวาง ผูบังคับบัญชา
บุคลากร และประชาชน
 การรายงานหรือเผยแพรผลงาน
ตอประชาชน

ภาพ 3 รูปแบบ (การจัดการเชิงกลยุทธ์) การบริการจัดการที่มีประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุ่มที่ 1 (ปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้จากการสนทนากลุ่มเรียบร้อยแล้ว)
3. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหาร
จัดการ อบต. ในกลุม่ จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างกลุม่ ที่ 1พบ
ว่า มี 13 ตัวแปร (จากทัง้ หมด 98 ตัวแปร) เป็นปัจจัยสำคัญ
ทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการ อบต. โดยสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของ อบต. ในภาพรวมได้ 65.40%, (p < .05)
และ พบว่า ตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปรดังกล่าวยังทำนาย
ประสิทธิผลของ อบต. ตามการประเมินของกลุม่ ประเมิน
ประสิทธิผลต่ำกว่า 60% ได้ร้อยละ 83.40 ในทำนอง
เดียวกันพบว่า ตัวแปร “การดำเนินงานของ อบต. ตาม
ความต้องการของประชาชน” เป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุด

สามารถทำนายประสิ ท ธิ ผ ล (ตามการประเมิ น ของ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด) ในภาพรวมของ อบต. ได้รอ้ ยละ 60.40
อย่างมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .05 (รายละเอียดในตาราง 1)
4. รูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างและพัฒนาขึน้ และได้มี
การปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (จากการ
focus group) ประกอบด้วย 15 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
28 โครงการ (หรือกิจกรรม) ตาม 4 มุมมองของ Balanced
Scorecard สูก่ ารปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
ภายใน 3 ปี เป็นไปตามภาพ 3 และ ตาราง 2
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ตาราง 2
โครงการตามมุมมองทั้ง 4 ด้านของ Balanced Scorecard ตามรูปแบบแผนกลยุทธ์ 3 ปี ฉบับสมบูรณ์
แผนที่กลยุทธ์/
ประเด็นยุทธศาตร์
(Strategic Map/Strategic Issues)

วัตถุประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปีที่ดำเนินการ ความสำเร็จเดิม เป้าหมาย
(Baseline Data) (Target)

แผนงาน โครงงาน กิจกรรม
(Initiatives)

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

• บุคลากรของ
• จำนวนผู้
• ปีที่ 1
อบต.รับรู้และเข้าใจ
ผ่านการ
การจัดทำแผนเชิง
อบรม 80%
กลยุทธ์(ตัวชี้วัด
การจัดทำแผน /
โครงการ และ
วิธีการประเมินผล
ฯลฯ) และชัดเจน

• 0 คน

• ทุกคน

• โครงการอบรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์
และการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
ต่อ อบต.”

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

• บุคลากรระดับ
• จำนวน
บริหาร รับรู้และ
ผู้บริหาร
เข้าใจความสัมพันธ์
อบต. รับรู้
และความสอดคล้อง ไม่น้อยกว่า
ระหว่าง วิสัยทัศน์
80%
พันธกิจ ในระดับ
อบต.กับ จังหวัด และ
ประเทศ
• ผู้บริหาร
อบต.รับรู้
และเข้าใจ
ความ
สอดคล้อง
ผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ำกว่า 60%

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2

•0%
• 50 %

• 50 %
• 80 %

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

• ปีที่ 1

• 0 คน

• ปีที่ 2

• ทุกคนใน
ปีที่ 1

• ทุกคนที่ • การประเมิน ผู้บริหาร อบต. เรื่อง
เข้าอบรม “การรับรู้และความเข้าใจของผู้บริหาร
ปีที่ 1
ต่อความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์
• ทุกคนที่
พันธกิจ ในระดับ อบต.กับ จังหวัด
เข้าอบรม และประเทศ”
ในปีที่ 2

• แนวทางการสื่อสาร
และการปฏิบัติตาม
แผนฯ

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

• บุคลากร
• ปีที่ 1
อบต. ผ่าน
• ปีที่ 2
การอบรมไม่ • ปีที่ 3
น้อยกว่า 80%
• ประชาชน
ผ่านการอบรม
ไม่น้อยกว่า
80% **

•0%
• 40 %
• 60 %

• 40 %
• 60%
• 80 %

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

• ระบบติดตามเฝ้า
ระวังและการ
เตือนภัยพิบัตทิ ี่
อาจเกิดขึ้น**

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

• จำนวนผู้
• ปีที่ 1
ผ่านการ
• ปีที่ 2
อบรม 120 • ปีที่ 3
คน ภายใน
3 ปี

• 0 คน
• 40 คน
• 80 คน

• 40 คน
• 80 คน
• 120 คน

• การอบรมการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัตทิ ี่
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 ความสำเร็จเดิม
ดำเนิน (Baseline Data)
การ

เป้าหมาย
(Target)

แผนงาน โครงงาน กิจกรรม
(Initiatives)

• การสื่อสารและการ
สร้างความเข้าใจ
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
บุคลากรและ
ประชาชน

• บุคลากรภายใน • จำนวนผู้
• ปีที่ 2 • 0 คน
อบต.สามารถ
ผ่านการ
สื่อสารและสร้าง
อบรม (ทุก
ความเข้าใจระหว่าง คนทีท่ ำงาน
ผู้บังคับบัญชา
ภายใน
บุคลากร และ
อบต.)
ประชาชน ได้อย่าง
รวดเร็วและชัดเจน

• ทุกคน

• โดรงการอบรม “การสื่อสารและการ
สร้างความเข้าใจระหว่าง ผู้บังคับบัญชา
บุคลากร และ ประชาชน”

• แนวทางการ
รายงานหรือ
เผยแพร่ผลงาน
ต่อประชาชน

• บุคลากรที่
• จำนวนผู้
• ปีที่ 2 • 0 คน
ทำหน้าที่
ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์
อบรม
มีความรู้ความ
• จำนวน
เข้าใจเทคนิค
หลักฐานการ
การรายงานหรือ รายงาน**
เผยแพร่ผลงาน
ต่อประชาชน

• ทุกคนที่
ทำหน้าที
ประชา
สัมพันธ์

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

• มีคู่มือ
ระเบียบ
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
ภัยพิบัต*ิ *

• แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับภัยพิบัติ**
• แต่งตั้งคณะทำงานติดตั้งหรือปรับปรุง
ระบบการติดตามเฝ้าระวังเตือนภัยให้
สามารถทำงานได้จริง

• มีระบบ
ติดตาม
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ที่สมบูรณ์
แบบพร้อม
ใช้งาน

• ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการ
ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบการติดตามเฝ้า
ระวังเตือนภัย
• การฝึกซ้อมหลบภัยและแผนอพยพ

•อย่างน้อย
1 ตู้ภายใน
อบต.**

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

•อย่างน้อย
หมู่บ้านละ
2 ตู้**

• โครงการ “ตู้แสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต.
แต่ละหมู่บ้าน**

• 1 หน่วย

• จัดตั้งหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
รายงานภายใน อบต.

2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน
• การพัฒนาและการ • ติดตั้งหรือ
จัดการระบบการ
ปรับปรุง ระบบ
ติดตาม เฝ้าระวัง
การติดตามเฝ้า
เตือนภัยพิบัต*ิ *
ระวังเตือนภัย
พิบัต*ิ *ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่าง
มีประสิทธิภาพ

• การนำความคิดเห็น
ของประชาชนไป
ปรับปรุงการให้
บริการ

• ให้เจ้าหน้าที่นำ
ความคิดเห็นของ
ประชาชนไป
ปรับปรุงการให้
บริการ

• มีการพัฒนา • ปีที่ 2 • ไม่มี
ระบบการ
ติดตามเฝ้า
ระวังเตือน
ภัย
พิบัต*ิ *

• มีการติดตั้ง • ปีที่ 1 • ไม่มี
ตู้แสดงความ
คิดเห็นภายใน
อบต.**
• จำนวนตู้
• ปีที่ 1 • ไม่มี
แสดงความ
เห็นภายนอก
อบต.**

• การปรับปรุงและ
• มีการปรับปรุง • มีการจัดตั้ง • ปีที่ 1 • ไม่มี
พัฒนาระบบการ
และพัฒนาระบบ หน่วยงาน
สื่อสารและการ
การสื่อสารและ รวบรวม
รายงานผลการ
การรายงานผล ข้อมูลเพื่อ
ปฏิบัติงานของ อบต. การปฏิบัติงาน การรายงาน
ของ อบต.

Vol.16 No.3 September - Dectember 2011

ตาราง 2 (ต่อ)

แผนที่กลยุทธ์/
ประเด็นยุทธศาตร์
(Strategic Map/
Strategic Issues)

วัตถุประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปีที่
ดำเนิน
การ

ความสำเร็จเดิม
(Baseline Data)

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

• ปีที่ 1

• ไม่มี

• ปีที่ 2

• ไม่มี

เป้าหมาย
(Target)

แผนงาน โครงงาน กิจกรรม
(Initiatives)

• 1 คณะ

• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล
สำหรับการรายงานผลงาน

• มีตัวแทน
ทุกท้องที่

• แต่งตั้งกรรมการตัวแทนเครือข่ายเพื่อ
การรายงานผลงานของแต่ละท้องถิ่น

• การปรับปรุงระบบ
การติดตาม
ประเมินผล นโยบาย
แผน และโครงการ

• ให้มีการ
ติดตาม
ประเมินผล
นโยบาย
แผนและ
• จำนวนครั้ง
โครงการ
ที่รายงานผล
สม่ำเสมอ
และมี
ประสิทธิภาพ

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2
• ปีที่ 3

• ปีละครั้ง
• ปีละครั้ง
• ปีละครั้ง

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2
• ปีที่ 3

• ปีละครั้ง
• ปีละครั้ง
• ปีละครั้ง

• ปีละ 4 ครั้ง • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
• ปีละ 4 ครั้ง
และประเมินผล นโยบาย แผนและ
• ปีละ 4 ครั้ง
โครงการให้ มีการดำเนินการ ตามแผน
ที่ปรากฏอยู่นี้อย่างเคร่งครัด แล้วนำเสนอ
• ปีละ 3 ครั้ง
ต่อ นายก อบต. และ สภา อบต. โดย
• ปีละ 3 ครั้ง
เร่งด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขการปฏิบัติ
• ปีละ 3 ครั้ง
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การให้ค่าตอบแทน
พิเศษแก่เจ้าหน้าที่
บุคลากร หรือ
ประชาชนที่ปฏิบัติ
งานอย่างซื่อสัตย์
เสียสละ และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

• สร้างขวัญ • เป็นไปตาม
และ
เกณฑ์ในการ
กำลังใจให้ ให้ค่า
กับ
ตอบแทน
บุคลากร
ภายใน
อบต.หรือ
ประชาชน
ที่ทำ
ความดี
ซื่อสัตย์
เสียสละต่อ
ส่วนรวม
• พัฒนา
• มีกลุ่ม
ประสิทธิ
ผู้รับบริการ
ผลการ
ของแต่ละ
ปฏิบัติงาน
อบต.**
ให้ถึงผู้รับ
บริการ**

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2
• ปีที่ 3

-

• 10 รางวัล
• 10 รางวัล
• 10 รางวัล

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

• ปีที่ 1

-

• มีการจัด
ทำบัญชี
กลุ่มผู้รับ
บริการ
ของแต่ละ
อบต**
ไว้ชัดเจน

• มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำบัญชีกลุ่มผู้รับบริการ
ของแต่ละ อบต.**

• ปีที่ 1
• ปีที่ 2
• ปีที่ 3

• ไม่มี
• 1 ครั้ง
• 2 ครั้ง

• 1 ครั้ง
• 2 ครั้ง
• 3 ครั้ง

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

• 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.”

• กำหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการหรือ
เครือข่ายให้ชัดเจน

3. มุมมองด้านผู้รับบริการ
• การปรับปรุง
• ตรวจสอบ
ตามคำแนะนำและ ความ
ความต้องการของ
พึงพอใจ/การ
ประชาชน
ปฏิบัติ
งานและ
ประสิทธิผล
การทำงานใน
ภาพ รวม
จาก
ประชาชน
• การมีส่วนร่วมของ • ความ
ประชาชน ในการ โปร่งใส
รับรู้การทำงาน
และการมี
ภายใน อบต.
ส่วน ร่วม
ของ
ประชาชน

• ความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติ
งานของ อบต.
• ความ
ชัดเจนของ
ปัญหา
เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ
• จำนวน
ประชาชน
ที่เป็นตัวแทน
ทั่วไป (ไม่ใช่
ตัวแทนทาง
การเมือง)
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ตาราง 2 (ต่อ)

แผนที่กลยุทธ์/
ประเด็นยุทธศาตร์
(Strategic Map/
Strategic Issues)

วัตถุประสงค์
(Objective)

4. มุมมองด้านการเงิน
• การจ่ายค่าตอบแทน • ความสะดวกใน
พิเศษแก่ผู้ทำ
การเบิกจ่าย
คุณประโยชน์ต่อ
ค่าตอบแทนเพื่อ
ส่วนรวม
เป็นรางวัลของ
ผู้ทำประโยชน์
ให้กับส่วนรวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปีที่
ดำเนิน
การ

ความสำเร็จเดิม (
Baseline Data)

• มีระเบียบ
การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
พิเศษให้กับผู้
ทำประโยชน์ให้
กับส่วนรวม
ที่ชัดเจน

• ปีที่ 1

• ไม่มี

เป้าหมาย
(Target)

แผนงาน โครงงาน กิจกรรม
(Initiatives)

• มี
• ตั้งคณะกรรมการร่าง จัดทำและนำเสนอ
ระเบียบการ
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
เบิกจ่ายค่า
ให้กับผู้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ตอบแทน
ให้เป็นรูปธรรม (ตามขั้นตอนต่างๆ จน
พิเศษภายใน กระทั่งได้รบั อนุมัติ เป็นระเบียบฯ ที่
ปีที่ 1
สมบูรณ์)

** เพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่ม (focus group)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

1. การดำเนิ น งานตามความต้ อ งการของ
ประชาชน จากการวิจยั ทีพ่ บว่า ปัจจัยสำคัญต่อการบริหาร
จัดการอันดับแรกคือ การดำเนินงานของ อบต. ตามความ
ต้องการของประชาชน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของฑิฆมั พร ชุลีลัง (2550) ที่ได้ศึกษาตัวแบบการ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการทำงานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (เทศบาล) โดยเปรียบเทียบระหว่างเทศบาล 3
ขนาด พบว่า ตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการทำงานของเทศบาลมี 7
ตัวแปร ซึง่ ตัวแปรการให้ความสำคัญต่อประชาชน จัดเป็น
หนึ่งตัวแปรรวมอยู่ด้วย ในทำนองเดียวกันผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพร พิบูลศิริ (2551) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสำเร็จในการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การชุมชนที่พบว่า กระบวนการที่นำไปสู่ความ
สำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทุกระดับ
และทุกกลุม่ เป้าหมาย จะส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูท้ เี่ ข้ามารับบริการได้เป็นอย่างดี และทำให้เกิดจากความ
คิดและความร่วมมือของชุมชนทุกขั้นตอน นำไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชุมชนต่อไป
2. การมีสว่ นร่วมของประชาชน จากผลการวิจยั
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ประการหนึ่งที่จะส่งผลให้ อบต. มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล การมีสว่ นร่วมในการรับรูข้ องประชาชนในการ
ทำงานของ อบต. การนำความคิดเห็นของประชาชนไป
ปรับปรุงการให้บริการ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษผูท้ ำคุณ
ประโยชน์แก่ส่วนร่วม และ การรับรู้เรื่องการจัดทำแผน

เชิงกลยุทธ์ (ตัวชี้วัด การประเมินผล การจัดทำแผนงาน
หรือโครงการ) ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ
จุมพล หนิมพานิชย์ และ บุญศรี พรหมมาพันธ์ (2548)
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาบทบาทของ อบต.ในการพั ฒ นาทั ก ษะการ
ทำงานในท้องถิ่น พบว่า ความต้องการด้านการบริหาร
จัดการของ อบต.ในระดับสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ นันทพล
พงศธรวิสทุ ธิ์ (2548) ที่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานของ อบต.อยู่ในระดับสูง และเห็นด้วย
กับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารและแก้ไข
ปัญหาของ อบต. และส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ยั ง
สอดคล้องกับระดับการมีส่วนร่วม 6 ระดับคือ การให้
ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การขอคำปรึกษา การร่วม
วางแผน การร่วมปฏิบตั ิ และ การควบคุมประเมินผล โดย
ข้อค้นพบจากการวิจยั ครัง้ นีค้ อื การร่วมหรือรับรูก้ ารจัดทำ
แผนเชิงกลยุทธ์ การร่วมรับรู้การทำงาน และ การเสนอ
ความคิดเห็นเพือ่ นำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ฮิลเลียร์ด
และนอร์แมน (Hilliard & Norman, 1999) ได้ให้ความ
เห็นไว้วา่ การบริหารจัดการโดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม จะช่วย
ให้มกี ารตรวจสอบการทำงานของผูบ้ ริหาร เป็นการป้องกัน
นักการเมืองจากการกำหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับ
สังคมนั้นๆ และเป็นการสร้างความมั่นใจว่า เสียงของ
ประชาชนจะต้ อ งมี ผู้ รั บ ฟั ง และความปรารถนาของ
ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รบั การตอบสนองในทีส่ ดุ
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3. การให้ความสำคัญกับผูร้ บั บริการ จากผลการ
วิจยั พบว่า ปัจจัยสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิผลของ อบต. อีกด้านหนึ่งคือ การให้ความ
สำคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง
ประกอบด้วย การนำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการทำงาน การ
กำหนดกลุม่ ผูร้ บั บริการให้ครอบคลุมกับพันธกิจทีก่ ำหนด
ไว้ การรับฟังและเรียนรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการและ
เผยแพร่ผลงานต่อประชาชน ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ฑิฆมั พร ชุลลี งั (2550) ทีพ่ บว่า ตัวแปรทีส่ ง่ ผล
สัมฤทธิใ์ นการทำงานของเทศบาลในระดับสูงและค่อนข้าง
สูง ประกอบด้วย การให้ความสำคัญต่อประชาชนใน
ท้องถิน่ การสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา จักร
วัฒนกุล (2550) ที่พบว่า ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานส่งผล
สำคัญที่สุดต่อประสิทธิผลของการนำการจัดการความรู้สู่
ภาคปฏิ บั ติ และ งานวิ จั ย ของ จิ ต ติ กิ ต ติ เ ลิ ศ ไพศาล
(2551) ทีพ่ บว่า บรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผล
โดยตรงมากที่สุดต่อประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นการ
สร้างบรรยากาศโดยเน้นผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้วยการ
สร้างความรูส้ กึ เสมือนเป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ และ การ
ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิบาลเน้นการแบ่งแยกอำนาจหน้ า ที่ ใ ห้
ชัดเจนของผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเทศบาลได้เป็นอย่างดี
4. การนำองค์การ จากการวิจยั ทีพ่ บว่า ตัวแปร
สำคัญในการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิ ท ธิ ผ ลของ อบต. อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การนำ
องค์การ ซึง่ ประกอบด้วยการสือ่ สารและสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามแผนให้กับบุคลากรของผู้บริหาร ความ
สอดคล้องของนโยบายของ อบต. กับวิสยั ทัศน์ และพันธ
กิจ ความสอดคล้องของแผนพัฒนา อบต.กับแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาประเทศ และ การติดตามเฝ้าระวัง
และเตือนภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับผลการ
วิจยั ของ โกศล วัฒยุ (2548) ทีพ่ บว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การนำนโยบายไปปฏิบตั มิ ี 3 ประการ คือ ความสามารถ
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ขององค์การ ภาวะผู้นำ และวัตถุประสงค์ของนโยบาย
แสดงให้เห็นว่า อบต. ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผล
นั้น การพัฒนาแผนงานหรือโครงการให้สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์การย่อมทำให้เกิดโอกาสในการบริหาร
จัดการทีต่ รงกับวัตถุประสงค์ ประสิทธิผลทีไ่ ด้รบั จึงจะอยู่
ในระดับสูง และ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ จุมพล หนิมพานิชย์ และ บุญศรี พรหมมาพันธ์
(2548) ทีพ่ บว่า ความต้องการของ อบต.ประการหนึง่ คือ
ความต้องการด้านโครงสร้างและระบบงาน และ ความ
พร้ อ มของทรั พ ยากรทางการบริ ห าร นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฑิฆมั พร ชุลลี งั (2550) ทีพ่ บ
ว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการทำงานขององค์กรประการหนึ่ง
คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตติ กิตติ
เลิศไพศาล (2551) ทีพ่ บว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลโดยตรงต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารคื อ ทรั พ ยากรนโยบาย และ
ประสิทธิภาพของผู้นำ นอกจากนี้บทบาทของผู้บริหาร
อบต. เช่น การกำหนดทิศทางขององค์การอย่างชัดเจน
(การกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ) เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
ของสมาชิกทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ตามความคาดหวัง
ของ อบต. แล้วนำมาปรับเป็นแผนหรือโครงการสำหรับ
ดำเนินการ จะผลักดันให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธ
กิจในทุกระดับได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะสำหรั บ การบริ ห ารจั ด การในเชิ ง
นโยบายระดับชาติ
1.1 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า อบต. ในกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 มีประสิทธิผลในภาพรวม
ร้อยละ 60 และมีปญ
ั หาการบริหารจัดการอยูใ่ นระดับสูง
เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ถงึ 5 ใน 8 ด้าน รัฐควรให้
ความสนใจในนโยบายการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง โดย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ได้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีรายได้เพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วนต่อราย
ได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า
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และในปัจจุบนั พบว่ารัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนประมาณร้อย
ละ 24 เท่านัน้
1.2 รั ฐ ควรกำหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรงกับการบริหารจัดการ อบต. เช่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดตัง้ คณะทำงาน Core Team ให้
เพิม่ ความถีใ่ นการตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลงาน
ของ อบต. จากเดิมปีละ 1 ครัง้ เป็นปีละ 2 ครัง้ หรือ 3
ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อ
บกพร่องทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที

ชี้แจงหรือประกอบเหตุผลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางในทุก
โอกาสทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้
2.3 ในด้านการนำองค์การ ผูบ้ ริหารของ อบต. ควรมี
การกำหนดตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินการให้ชดั เจน มีการติดตาม
ผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ จัดทำระบบการให้รางวัล
ระบบยกย่องชมเชย และ ระบบค่าตอบแทนตามผลงาน ฯลฯ
2.4 อบต. ควรปรับปรุงในด้านทรัพยากรบุคคล
โดยสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รบั การศึกษาเพิม่ เติมนอกเหนือ
จากงานในหน้าที่ รวมถึงสนับสนุนให้ได้รบั การศึกษาสูงขึน้
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บคุ ลากรมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การบริหารจัดการของ
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการบริหารจัดการ อบต. อันจะเป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ นำไปสู่ความพึง
อบต. ให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
พอใจใจการทำงาน เกิดความผูกพันกับองค์การ นำไปสู่
2.1 ผูบ้ ริหารและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหาร การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ จน
จัดการ อบต. ควรศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการที่มี บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ
ประสิทธิผลของ อบต. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มที่ 1” ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้อย่างละเอียดแล้วนำ 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจยั ต่อไป
ข้อเสนอต่างๆ ที่มีอยู่ในรูปแบบดังกล่าวไปดำเนินการ
3.1 การวิจยั ในเรือ่ งนีเ้ ป็นการศึกษาเบือ้ งต้น เริม่
บริหารจัดการของ อบต. ให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ โดย จากการสำรวจปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์นำเอา
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในแต่ ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ์ แ ละแผนหรื อ ปัญหาที่สำคัญไปสร้างและพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหาร
โครงการทีค่ น้ พบจากงานวิจยั ครัง้ นี้ จำนวน 28 แผนงาน/ จัดการที่มีประสิทธิผล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอยู่ในช่วงแรก
โครงการหรือกิจกรรม สำหรับการดำเนินการแก้ปญ
ั หาให้ ของการศึกษารูปแบบเชิงกลยุทธ์ของ อบต. ในอุดมคติ
ตรงจุดและตรงตามความจำเป็น
เป็ น การสร้ า งรู ป แบบขึ้ น มาตามมโนทั ศ น์ ที่ เรี ย กว่ า
2.2 ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ Exploratory Structure ถ้าหากในช่วงต่อไปผูว้ จิ ยั หรือผู้
ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง 2 สนใจได้นำรูปแบบนี้ไปใช้ภายใน 3 ปี ตามแนวทางและ
ประเด็นดังกล่าว ต่อเนือ่ งกันไป เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาส กำหนดเวลาทีไ่ ด้วางไว้แล้ว ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมอีกครัง้
ร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะหรือความ ในประเด็น “การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal
คิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง relationships) ระหว่ า งตั ว แปรคั ด สรร (Selected
ร่ ว มคิ ด แนวทางในการแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการ Factors) กับประสิทธิผลการบริหารจัดการหรือดำเนินงาน
ตัดสินใจและร่วมในกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล” ในรูปของการวิเคราะห์
พัฒนา เพือ่ ทีจ่ ะให้การบริหารจัดการ อบต. ให้มปี ระสิทธิผล เส้นทาง (Path Analysis) หรือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
มากขึน้ โดยเร่งรัดและปรับปรุงในประเด็นต่อไปนี้
เชิงเหตุผล (Causal Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิง
2.2.1 อบต. ควรแต่งตั้งคณะทำงานโดยให้มีการ โครงสร้างการยืนยัน (Confirmatory Structure) ซึง่ ผล
ประสานงานการปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และวิ เ คราะห์ จากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธดี งั กล่าว จะทำให้ผสู้ นใจทราบใน
สถานภาพแห่งภารกิจประกอบยุทธศาสตร์การบริหารและ เชิงลึกว่า ผลสำเร็จหรือประสิทธิผลของ อบต. ดังกล่าวได้รบั
งบประมาณอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ กำหนดกระบวนงานที่ อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) มาจากตัวแปรแฝง
เหมาะสมสำหรับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
(Latent Variable) หรื อ ตั ว แปรสั ง เกต (Observed
2.2.2 เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารใดๆ Variable) ตัวแปรใด หรือได้รับผลทางอ้อม (Indirect
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อถือและมี Effect) โดยส่งผ่านตัวแปรใด และตัวแปรเหล่านัน้ สามารถ
ความเชือ่ มัน่ ต่อการปฏิบตั งิ านของ อบต.
ทำนายผลสำเร็จหรือประสิทธิผลของ อบต. ได้มากน้อย
2.2.3 อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ เพียงใด ข้อค้นพบเหล่านีจ้ ะทำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องสามารถนำไป

Vol.16 No.3 September - Dectember 2011

ใช้ในการจัดทำนโยบายหรือปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารดำเนิน
งานต่างๆ ของ อบต. ให้มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากยิง่ ขึน้ 	
3.2 ควรมีการศึกษาหรือวิจยั เกีย่ วกับ อบต. ในรูป
แบบของงานวิจยั เชิงบูรณาการ (Integrated Research)
โดยหน่วยงานต่างๆ ทีส่ งั กัด กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
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ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การวิจยั ร่วมกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ นำผลการวิจยั ไปใช้จดั ทำนโยบาย
กำกับ ตรวจสอบ และ ส่งเสริมให้กจิ กรรม/โครงการต่างๆ
ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ให้
ประชาชนในเขตบริการของ อบต. ได้รบั ผลประโยชน์ตรง
ตามความต้องการแบบบูรณาการไปพร้อมๆ กัน
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