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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล

ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน การวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธีประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ที่เลือกจากประชากร 23,825 คน  ที่ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และผูนํ าชุมชนที่อาศัยอยู ในพื้นที่จั งหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี โดยเลือกมาดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ดวยการคํานวณตามสูตร ทาโร ยามาเน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมุติฐานดวยการวิเคราะหถดถอยแบบขั้นตอนการวิจัย เชิงคุณภาพดําเนินการโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 24 คน จาก 4 จังหวัดขางตน ประกอบดวย ทองถิ่นจังหวัด จํานวน 
4 คน นายกองคกรบริหารสวนตําบล จํานวน 4 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 คน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 4 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีอุปมานวิเคราะหและการตีความ  

ผลการวิจัย พบวา 
1) สัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร จังหวัด

ภาคกลางตอนบน 1 มีผลการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก (X  = 3.10, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับสูงสุด 
(X  = 3.11, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ดานการบริหารแบบมืออาชีพ (X  = 3.10, S.D. = 0.75) 
ดานความพึงพอใจของประชาชน (X  = 3.10, S.D. = 0.73) และดานการบริหารจัดการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม (X  = 3.07, S.D. = 0.76) ตามลําดับ 

2) ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน มี 3 ปจจัย คือ (1) ปจจัยนโยบายสาธารณะ มี 2 ตัวแปร ไดแก 
วัตถุประสงคที่ชัดเจน (β = 0.172) และนําไปปฏิบัติไดจริง (β = 0.132) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
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ไดรอยละ 15.50 (R2 = 0.155) (2) ปจจัยโครงสรางองคกร มี 3 ตัวแปร ไดแก การกระจายอํานาจ          
(β = 0.266)  อํานาจหนาที ่(β = 0.087) การควบคุม (β = 0.064) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย
สามารถทํานายสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลไดรอยละ 50.50 (R2 = 0.505)        
และ (3) ปจจัยการบริหารจัดการองคกร มี 4 ตัวแปร ไดแก ทุนมนุษยที่เหมาะสม (β = 0.197) การมีสวนรวม
ของประชาชน  (β = 0.176)  ภาวะผูนําที่เหมาะสม (β = 0.151) และการมีธรรมาภิบาล (β = 0.103)  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถอธิบายสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรอยละ 48.40 (R2 = 0.484) นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา สัมฤทธิผล   
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย (1) นโยบายการบริหาร
ที่ชัดเจน (2) หลักธรรมาภิบาลและ (3) ศักยภาพของผูนํา 
 3) แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัด ซึ่งไดจากการสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพการสนทนากลุม 
แนวทางการบริหารที่สําคัญ 4 องคประกอบ คือ (1) ใหมีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ
ของหนวยงานโดยการเนนความสําคัญ 3 ประเภท คือ การใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส การเพิ่มขีดความสามารถของผูประเมิน และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงหนวยงาน             
(2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโดยเนนความสําคัญ 3 ประการ 
คือ การสรางภาวะผูนําที่เหมาะสมใหแกผูบริหาร การสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร       
ทุกระดับ และเสริมสรางจิตสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวมแกบุคลากรทุกระดับ (3) สงเสริมและสนับสนุน
การบริหารราชการสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใหยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาล มากขึ้น และ      
(4) การวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนาทองถิ่นควรเนนความสําคัญ 3 ดาน คือ ดานคุณภาพชีวิต               
ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were 1) to study the administrative 
achievements of the Subdistrict Administrative Organizations in the upper Central 
provinces, 2) to study the factors affecting the administrative achievements of the 
Subdistrict Administrative Organizations in the upper central provinces, and 3) to 
determine appropriate approaches leading to improve administrative achievements of 
the Subdistrict Administrative Organizations in the upper central provinces. This research 
combined quantitative and qualitative approaches. The quantitative research was 
conducted by collecting data through a 4-level rating scale questionnaire from a sample 
consisting of 400 respondents, which was increased  for the population of 23,825 people 
who were subdistrict headmen, village headmen, members of Subdistrict Administrative 
Organization councils and community leaders living in the provinces of Nonthaburi, 
Pathum Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya and Saraburi. They were selected by stratified 
random sampling technique. The sample size was obtained using Taro Yamane’s 
formula. The data were analyzed by mean and standard deviation and the hypotheses 
were tested by stepwise regression analysis. The qualitative research was conducted by 
in-depth interviews of 24 key informants, from 4 provinces, which consisted of 4 Heads 
of Provincial Local Administrations, 4 Chief executives of Provincial Administrative 
Organizations, 8 Deputy Chief Executives of Subdistrict Administrative Organizations, 4 
Chairmen of Subdistrict Administrative Organization Councils, and 4 Chief Administrators 
of Subdistrict Administrative Organizations. The data were analyzed by analytic induction 
and interpretation. 
 The research results were as follows: 
 1) The administrative achievements of the Subdistrict Administrative Organizations in 
the country’s upper central provinces of strategic group 1 were, overall of practices, at a 
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high level (X  = 3.10, S.D. = 0.74). Considering each aspect individually, it was found that all 
of four aspects were at high levels. Ranked in each aspect, the aspect of art and 
traditional culture and local wisdom was at the highest (X =3.11, S.D. = 0.73), followed 
by the aspect of professional management (X  = 3.10, S.D. = 0.75), the aspect of people 
satisfaction (X  = 3.10, S.D. = 0.73) and the aspect of natural resource and environmental 
preservation management (X  = 3.07, S.D. = 0.76), respectively. 
 2) Three factors were found to affect the administrative achievement of 
Subdistrict Administrative Organizations in the upper central provinces: (1) the public 
policy, composed of two variables namely clear objectives (β = 0.172), and practical 
ability (β = 0.132), both significant at the significance level of 0.05. They explained 15.50 
percent (R2 = 0.155) of the variation of the administrative achievements, (2) the 
organizational structure, composed of three variables, namely decentralization (β = 0.266), authority 
(β = 0.087), and controlling (β = 0.064). They explained 50.50 percent (R2= 0.505) of the 
variation of administrative achievement at the statistical significance level of 0.05 and (3) 
the organizational management, composed of four variables, namely appropriate human 
capital (β = 0.197), people participation, (β = 0.176) appropriate leadership (β = 0.151) and 
governance (β = 0.103). They explained 48.40 percent (R2 = 0.484) of the variation of 
administrative achievements at the statistical significance level of 0.05. Moreover, the 
qualitative research findings revealed that the effective administration of Subdistrict 
Administrative Organizations consisted of (1) a clear administration policy (2) good 
governance and (3) the potential of leaders.    
 3) The appropriate approaches for better administrative achievements were 
synthesized using the quantitative data and the qualitative data from the focus group 
discussions. They consisted of four major components: (1) implementing a monitoring 
system which would cope with the agency’s mission by focusing on three major 
activities comprising of efficiency and transparency in budgeting management, the 
empowerment of the evaluators and utilization of the evaluation results to make 
improvements, (2) developing the potential of the Subdistrict Administrative Organization’s 
personnel by emphasizing 3 main aspects: the proper leadership of the administrators, 
moral and ethical promotion for staff at all levels and awareness building for the benefit 
of all staff, (3) promoting and supporting the local government to be more efficient at 
complying with the principles of good governance, and (4) planning a local development 
strategy by focusing on 3 key aspects comprising of quality of life, infrastructure and 
education, and religion and culture to achieve sustainable development. 
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 ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดีโดยไดรับความอนุเคราะหจากผูมีพระคุณหลายทาน และ
หนวยงานที่เก่ียวของของหลายหนวยงานซ่ึงไมอาจนํามากลาวไดทั้งหมด ผูมีพระคุณอยางย่ิงทานแรก 
อาจารย พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย       
ดร.ทรงศักด์ิ เกียรติสุข และอาจารย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูจุดประกาย
ความคิดและสรางแรงบันดาลใจใหผูวิจัยทําการศึกษาสัมฤทฺธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 รวมถึงไดตรวจพิจารณาและใหคําปรึกษา แนะนําแกไข
ขอบกพรองตางๆ เปนอยางดี ต้ังแตแรกเริ่มจนเสร็จสมบูรณ จึงทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี      
 ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.อิมรอน มะลูลีม ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์       
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ อาจารย ดร.วงศธีรา สุวรรณณิน อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และอาจารย ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ผูอํานวยการสํานักบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคร้ังน้ีพรอมทั้งใหคําแนะนําดุษฎีนิพนธฉบับน้ีใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน  
 ขอขอบคุณผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ที่อํานวยความสะดวกและความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลพรอมใหการสัมภาษณเพื่องานวิจัยในครั้งน้ี 
 สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพอเทพรัตน พุมวัน คุณแมเสาวนีย พุมวัน ที่ใหกําเนิดเล้ียงดู 
อบรม ส่ังสอน ซื่อสัตย อดทน ใหผูวิจัยเปนคนดีจนสําเร็จในระดับดุษฎีบัณฑิต รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
ทุกทานท่ีไดสงเสริมสนับสนุนในทุกๆ ดาน และเปนกําลังใจที่สําคัญใหผูวิจัยไดสามารถเรียนรูคนควา และ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 การกระจายอํานาจการบริหารและการปกครอง เปนเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง
การเมือง จากลักษณะรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไปสูการกระจายอํานาจการตัดสินใจ อันมีสาเหตุ
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจํานวนประชากร การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินตามหลักการรวมอํานาจที่เคยมีในอดีตยังคงมีผล กลายเปนขอจํากัดตอการบรรลุผล
สําเร็จตามภารกิจในการสนองตอความตองการอันหลากหลาย และประโยชนสุขของประชาชนอยาง
ทั่วถึงทุกชุมชน ทั้งมิอาจทําใหรัฐปฏิบัติพันธกิจใหมเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมอบ
ภาระหนาที่ อํานาจการตัดสินใจ และทรัพยากรการบริหารบางประการ ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งมีพนักงานในพ้ืนที่ผูใกลชิดและทราบถึงปญหาเฉพาะ ทําหนาที่ดําเนินการ จึงเปนวิถีทางที่
เหมาะสม และชอบธรรมในการจัดการกับขอบกพรองดังกลาว เพราะนอกจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะสามารถแบงเบาภาระหนาที่ งบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาที่ใชดําเนินภารกิจหรือ
บริการสาธารณะ ภารกิจซึ่งถูกจัดทําขึ้นยังสอดคลองกับลักษณะปญหา ความตองการ รสนิยม        
ภูมิปญญาแตละทองถิ่น และมีคุณภาพมากกวาใหรัฐบาลสวนกลางดําเนินงาน เนื่องดวยการปกครอง
ทองถิ่นไดเปดพื้นที่และเปดโอกาสใหประชาชนใชกลไกอํานาจตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย
กําหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทองถิ่น เพื่อสรางความเจริญกาวหนา
และการกินดีอยูดีของชุมชนไดดวยตนเอง 
 จากการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดมีการคาดการณกันวาชวงเวลาหลังจากปที่ 10 (พ.ศ. 2552) 
ประชาชนในทองถิ่นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม โดยประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจการกํากับดูแลและการตรวจสอบ ตลอดจนการ
สนับสนุนการดําเนินกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเต็มที่ ในสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคาดวาจะมีการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการ และการคลังทองถิ่นที่พึ่งตนเอง 
และเปนอิสระขึ้น ผูบริหารและสภาทองถิ่นจะเปนผูมีความรูความสามารถ และมีวิสัยทัศน ในการ
บริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคจะเปลี่ยนบทบาทจากฐานะผูจัดทําบริการสาธารณะมาเปน
ผูใหความชวยเหลือทางวิชาการ เปนพี่เลี้ยง และกํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน                                                                                                                                         
ทองถิ่นเทาที่จําเปน ภายใตขอบเขตที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลจึงเปนหนวยการปกครอง
ทองถิ่น ตามแนวคิดการกระจายอํานาจการปกครองและการบริหารจากสวนกลาง ภายใตฐานคติที่วา 
ทองถิ่นสามารถแกไขปญหาและสนองความตองการดีกวา รวดเร็วกวา และตรงประเด็นกวารัฐบาล
สวนกลาง ทั้งนี้ประชาชนและผูนําทองถ่ินจะสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงไดดวยภูมิปญญาของ
ตนเอง ไมตองรอใหสวนกลางตัดสินใจเรื่องตางๆ แทน ทายที่สุด อบต. หรือการปกครองสวนทองถิ่นก็
จะเปนองคกรที่ประชาชนสามารถปกครองตนเองไดอยางแทจริง 
 สําหรับประเทศไทย มีรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นเปนระยะเวลาเกือบ 100 ป แตการ
ปกครองทองถิ่นชวงเวลานั้นไมมีบทบาทตอการบริหารการปกครองประเทศ เนื่องจากขาดการ
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สนับสนุนสงเสริม ใหทําหนาที่เปนตัวแทนผลประโยชนของประชาชนอยางที่ควรเปน กระทั่งมีการ
ปฏิรูประบบการเมืองชวงทศวรรษที่แลว การตื่นตัวกระแสการกระจายอํานาจทําใหสังคมไทยหันมา
สนใจตอประเด็นการปกครองสวนทองถิ่นอยางจริงจัง ดังเห็นไดจากบทบัญญัติหลายมาตรา          
ในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 และป พ.ศ. 2550 ใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น 
ทั้งดานการบริหารปกครองตนเอง และการสนองความตองการของประชาชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ การปกครองทองถิ่นกําเนิดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอํานาจและอุดมการณ
ประชาธิปไตย ซึ่งมุงเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทาง
การเมือง และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดจากลักษณะสําคัญของการ
ปกครองทองถิ่น ที่เนนการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง มีองคกรที่เปนสถาบัน
ที่จําเปนในการปกครองตนเอง และที่สําคัญ คือ ประชาชนในทองถิ่นจะมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเองอยางกวางขวาง สรุป อาจกลาวไดวา การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐไดกระจาย
อํานาจบริหารใหแกประชาชนปกครองตนเองในชุมชนที่มีพลเมืองหนาแนนพอสมควร และมีรายได
เพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ การปกครองทองถิ่นเปนระบบการ
ปกครองที่ไดรับการยอมรับวาเปนรากแกวของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะเปน   
การเปดโอกาสใหประชาชนไดเรียนรูการปกครองในระดับทองถิ่นดวยตนเอง 
 การปกครองทองถิ่นเปนการจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง
โดยรัฐหรือรัฐบาลกลางมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเอง และจัดทํา
บริการสาธารณะบางอยางเพื่อสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมีอิสระตามสมควรใน
ของเขตของกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยในปจจุบันมีอยู 5 รูปแบบ แบงออกเปน
รูปแบบทั่วไป 3 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) และรูปแบบพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา (โกวิทย พวงงาม, 
2548) ในรูปแบบนี้ อบต. ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่สุดแตมีจํานวนและ
ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด โดยรวมทั้งสิ้น 5,765 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดย: 
สวนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง        
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) จากการที่ อบต. มีความเหมาะสมในเชิงโครงสราง ขนาด และ
ครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบลของประเทศไทย จึงยังผลให อบต. เปนหนวยงานซึ่งใกลชิดและเขาถึง
ประชาชนมากกวาหนวยงานอื่น ขณะเดียวกันสถานะความเปนนิติบุคคลของ อบต. ที่มีอํานาจทางนิติ
บัญญัติและการบริหารจัดการดวนตนเอง ทําให อบต. มีศักยภาพเพียงพอจะดําเนินการพัฒนาทองถิ่น
ใหเจริญกาวหนา พรอมๆ กับแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน ประกอบกับการสงเสริมแนวทาง   
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ชาวบานทุกหนวยพื้นที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหาร
ทองถิ่น มีสิทธิถอดถอนบุคคลดังกลาว และมีสิทธิเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ก็ยิ่งเอื้อให อบต. มีหนาที่
ตอบสนองความตองการของคนในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น  
 องคการบริหารสวนตําบลจึงเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่มีฐานะเปนนิติ
และบุคคล ที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดสามารถดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีอิสระ
ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว แตทั้งนี้อํานาจหนาที่ที่ปฏิบัติใหบรรลุและเกิดประสิทธิภาพไดนั้น
ประชาชนตองเปนผูกําหนดทิศทางในการวางนโยบายเองอยางเปนอิสระดวย ผูบริหารขององคการ
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บริหารสวนตําบลตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกดานใหประชาชนมีความรูสึกวาองคการ
บริหารสวนตําบลเปนของประชาชนเอง หากประชาชนมีความรูสึกอยางนี้ แลวเชื่อไดวาชุมชนเกิด
ความเข็มแข็ง มีกลไกท่ีเกิดศักยภาพและในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลอาจใกลชิดกับประชาชน  
และทรัพยากรตางๆ ในชนบท รูถึงปญหาความตองการที่แทจริงรวมทั้งแนวทางแกไขปญหาไดเปน
อยางดี อันจะสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดลอมในชุมชนและเปนองคกรที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
การจัดการทรัพยากรและพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดอยางอิสระและคลองตัวมากขึ้น เนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรของประชาชนที่สามารถกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา เพื่อสะทอนปญหาความตองการของชุมชน หรือสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นไดชวยกัน
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน             
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถที่จะแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ
ของชุมชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร (นายวิชาญ ลําจวน, 2550) ความ
คาดหวังและการตื่นตัวของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะไดกอผลดีตอการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ทํางานของ อบต. กับทั้งภาระงานอันเกิดจากการรับถายโอนอํานาจซึ่งเดิมดําเนินการโดยรัฐบาล
สวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น 6 ดาน 245 กิจกรรม ในป พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดแก        
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) การสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 4) การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 5) การบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ 6) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น อันเปนการดําเนินการตามแนวความคิดการกระจายอํานาจ ที่ตองการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ พรอมจัดสรรรายได
เพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการจัดการ การใหบริการสาธารณะ 
อยางไรก็ตาม ปจจัยแหงความสําเร็จในการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นนั้น มิใชขึ้นอยูกับการ
สนับสนุนจากรัฐเพียงแตจะตองมีปจจัยอื่นๆ รวมสนับสนุนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชน ซึ่ง
เปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง มิฉะนั้นแลว การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไม
บรรลุผลตามเปาหมายและไมเกิดประโยชนแกประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตกลับจะ
เปนการสรางปญหาความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้นในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่อํานาจรัฐกระจาย
ออกมาสูทองถ่ินนั้นตกอยูกับกลุมอิทธิพลในทองถิ่นเปนสวนใหญ 
 กระนั้นก็ตามการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ก็มิไดหมายถึงการมีผลบังคับ
ใชพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542    
แตอยางใด ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทดานการจัดการทองถิ่นสมัยใหม โจทยการ
บริหารงานยอมทวีความยากมากขึ้น การขับเคลื่อน อบต. สูการปฏิบัติภารกิจใหเกิดประสิทธิผล      
จึงเปนเรื่องที่ตองอาศัยการปฏิบัติราชการสมัยใหม เนนเรื่องของผลงาน ความสําเร็จ หรือสัมฤทธิผล
ของการดําเนินงานเปนหลัก ดังที่สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.พ. 
กําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติราชการสมัยใหมไววา มุงเนนสัมฤทธิผลของงาน และผลลัพธ   
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โดยมีเปาหมายการบรรลุผลลัพธบั้นปลาย ในเรื่องของความเสมอภาค ความเปนธรรม ความทั่วถึง  
ในการใหบริการ ความประหยัด คุณภาพชีวิต เปนตน  
 การศึกษาในครั้งนี้จะดําเนินการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่กลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและ
สระบุรี กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นับวาเปนพื้นที่ที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย
เนื่องจากเปนแหลงผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการในดานตางๆ และยังเปนที่ตั้งของ
สถานศึกษาชั้นนําทุกระดับ อีกทั้งเปนพื้นที่ที่ทุกฝายตางใหความสนใจและมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันนํามาสูการเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ มีความ
หลากหลายของการผลิตทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและมีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 
มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจ การคาและ
การลงทุนเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงและมีความพรอมทางภูมิศาสตรที่เอื้อตอการลงทุนและ
การสงออก ทําใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและกระจายสินคาของภูมิภาคและสามารถกระจายตอไปยัง
จังหวัดตางๆ ในภาคอื่นๆ ได กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มียุทธศาสตรที่เนนการ
พัฒนาเปนผูนําในภูมิภาคดานอุตสาหกรรมสะอาด  สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องจักร สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพวัตถุดิบ     
สรางมูลคาเพ่ิมของหวงโซการผลิตในกลุมอุตสาหกรรม และพัฒนาอนุรักษแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเปน
แหลงทองเที่ยวทางมรดกโลก ดังนั้นกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จึงเปรียบเสมือน     
อูขาวอูน้ําของประเทศไทย 
 ถึงเวลาแลวที่ทองถิ่นตองสรางสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนที่ตองไดรับการ
บริการที่ดีขึ้นในทองถิ่นของตนใหมากข้ึน 
 ดังนั้น การศึกษางานวิจัยนี้จึงมีความสําคัญในการชี้ใหเห็นถึงสัมฤทธิผลการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลจากกรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 และผลการสํารวจดังกลาว จะไดนํามาวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับสัมฤทธิ์ผล
การพัฒนาโครงการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลจากกรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลโดย
เปรียบเทียบระหวาง องคกรบริหารสวนตําบลที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการมากที่สุด รวมถึง
ใหไดขอมูลในการบริหารที่ดีและนําขอมูลไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการ
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด วิสัยทัศนของผูบริหาร ขาราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารที่ดี และเพื่อ
เปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาระบบการบริหารของตนเอง
อีกทั้งเปนแบบอยางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาตอไป  
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ที่เกี่ยวกับการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล       
การวิจัยจึงจัดตั้งคําถามเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
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 1.2.1 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 มีมากนอยเพียงใด  
 1.2.2 ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เปนอยางไร 
 1.2.3 แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ควรเปนอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  
 ในการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําคําถามการวิจัยที่ไดกําหนดขึ้นมา
รวบรวมเปนวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
 1.3.1 เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 1.4.1 การบริหารนโยบายของรัฐในโครงการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจั งหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก  จั งหวัดนนทบุรี  จั งหวัดปทุมธานี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ที่มีความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูนําชุมชนกับสัมฤทธิผล
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจากการบริหารการจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 1.4.2 การบริหารนโยบายของรัฐในโครงการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ดานนโยบายสาธารณะ ดานโครงสรางองคกร และปจจัยการ
บริหารจัดการองคกร มีผลตอการบริหารนโยบายของรัฐในโครงการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยฉบับนี้จะศึกษากรณี สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีขอบขาย ดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาถึงนโยบายการบริหาร กระบวนการดําเนินงานตางๆ 
ที่นําไปสูสัมฤทธิผลการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยศึกษาจากขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาสูการพัฒนาทองถิ่น 
 1.5.2 ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยฉบับนี้จะศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจั งหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก  จั งหวัดนนทบุรี  จั งหวัดปทุมธานี  จั งหวัด
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พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เพื่อจะไดทําการสุมเลือกกลุมตัวอยางผูนําชุมชนเพื่อเปน
ตัวแทนของแตละพ้ืนที่องคกรบริหารสวนตําบล  
 1.5.3 ขอบเขตดานประชากร   
  1.5.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญที่เปนบุคคลผูมีหนาที่
รับผิดชอบกํากับดูแลหรือมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบล คือ ทองถิ่น
จังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
  1.5.3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางผูนําชุมชนของทองถิ่นที่
ดํารงตําแหนงกํานันและผูใหญบานในเขตพื้นที่กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อันไดแก 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ใชแบบสอบถามโดย
การสุมตัวอยางในพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบลของแตละจังหวัด 
 1.5.4 ขอบเขตดานเวลาการวิจัยครั้งนี้จะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม – 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 5 เดือน 
 
1.6 ขอตกลงเบื้องตน  
 1.6.1 ระยะในการวิจัยครั้งนี้มีระยะระหวางกรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในวัน
และเวลาราชการ 
 1.6.2 เนื่องจากความจํากัดของระยะเวลา งบประมาณของผูวิจัย รวมทั้งบุคลากร ทําให
การศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 จําเปนตองเลือกกลุมตัวอยางเพียงบางสวนของผูนําชุมชน เปนตัวแทนขององคกรบริหาร
สวนตําบลในเขตของจังหวัดเทานั้น 
 1.6.3 ในการศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้นมีความจํากัดดานเวลา จึงทําใหผูศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะความสัมพันธ
ระหวางสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาโครงการโดยตรงเทานั้น  
 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ผูวิจัยกําหนดความหมายตางๆ ของการใชคําใน
การวิจัย ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ (Results) หมายถึง ผลกระทบที่ติดตามมาอยางตอเนื่องภายหลังจากการนํา
ผลลัพธ (Outcome) ไปใช กลาวอีกนัยหนึ่ง ผลสัมฤทธิ คือ ผลสําเร็จทั้งของวัตถุประสงคในระดับ
โครงการ และผลสําเร็จของวัตถุประสงคในระดับแผนงาน (Program) สําหรับในการบริหารแบบ     
มุงผลสัมฤทธิ์ 
 สัมฤทธิผล หมายถึง ประสิทธิผล ซึ่งไดแก ความสําเร็จของโครงการฯ ในการที่จะทําให        
ผูเขารับการอบรมมีการรวมตัวและเกิดความรวมมือกับทางราชการ อีกทั้งมีความรูในดานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ 
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 ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งานบริการ หรือกิจกรรมที่เจาหนาที่ทําเสร็จสมบูรณพรอมสง
มอบใหประชาชนผูรับบริการ ผลผลิตเปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการโดยตรง 
ตัวอยางเชน ผลผลิตของกรมชลประทาน ไดแก จัดสรรน้ําใหเกษตรกร 22 ลานไร หรืออาคารบรรเทา
อุทกภัยที่กอสรางแลวเสร็จ 10 แหง เปนตน 
 ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจาก
ผลผลิต ผลลัพธมีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการและสาธารณชน ตัวอยางเชน การที่
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนผลลัพธของการจัดสรรน้ําของโครงการชลประทาน และประชาชนไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยลดลง เปนผลลัพธของการกอสรางอาคารบรรเทาอุทกภัยแลวเสร็จ เปนตน 
 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ คือ วิธีการบริหารที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลขององคกรเปนหลัก การ
ปฏิบัติงานขององคกรมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่
เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายที่กําหนด 
 การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่รัฐจัดขึ้นในชุมชนอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนไดรับความรู ความคิดและประสบการณ  
เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย ตลอดจนการพัฒนาชุมชนของตนใหดีขึ้น 
 การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดคนหาสาเหตุของปญหา
และแนวทางในการแกไขปญหา การเลือกวิธีเพื่อแกไขปญหา การมีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาตําบล การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือแผนงานของกิจกรรมตางๆ ที่ไดปฏิบัติหรือดําเนินงานไปแลว 
 จริยธรรมในการบริหาร หมายถึง หลักการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความเปนธรรม ความสุจริตโปรงใส ความคุมคาเงิน และอื่นๆ เปนเครื่องมือสําคัญที่
นําไปสูสภาพแหงการพัฒนาขององคการและสังคม ประเทศชาติยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ผูนําทองถิ่น หมายถึง ขาราชการฝายปกครอง ไดแก กํานันและผูใหญบาน ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตพื้นที่กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 ผูบริหาร หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 สัมฤทธิผลการบริหาร หมายถึง การจัดการที่ทําใหมั่นใจไดวากระบวนการดําเนินงาน
ผลผลิต และบริการขององคกรจะนําไปสูความสําเร็จที่พึงปรารถนา 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ Good 
Governance ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ มีสวนรวม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี ซึ่งหนวยงาน
ราชการที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชน โดยมีอํานาจและหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2552) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล และราชการบริหารสวน
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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 กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน หมายถึง การบริหารงานจังหวัดบูรณาการตาม
มติครม. เมื่อ 22 กรกฎาคม 2546 ซึ่งเปนรูปแบบใหมของการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  
 ผลงานวิจัยตางๆ ที่ไดวิจัยเสร็จเรียบรอยแลวนั้น ยอมจะเปนประโยชนแกผูที่ไดศึกษา งานวิจัย
นี้ก็เชนกัน จะมีประโยชนแกผูที่ไดศึกษา คือ 
 1.8.1 สามารถนํานโยบายผูบริหารไปใชประกอบกับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล
ไดอยางเหมาะสม 
 1.8.2 เสริมสรางองคความรูในประเด็นการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลโดยนํา
แนวคิดเรื่องสัมฤทธิผลการบริหารมาใชพัฒนาทองถิ่นและเพิ่มความหลากหลายดานนวัตกรรมทองถิ่น 
 1.8.3 ทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลการบริหารองคการบริหารสวนตําบล อันจะ
เปนประโยชนตอการปรับปรุงวิธีการ ระเบียบการ คําสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตอการดําเนินการใน
อนาคตเปนประโยชนตอกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณากําหนดระเบียบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุงใหเกิดสัมฤทธิผลการบริหารตอไป 
 
1.9 การนําเสนอบทการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดประเด็นท่ีจะนําเสนอกระบวนการวิจัย ดังตอไปนี ้
 บทที่ 1 เปนกลาวถึงความเปนมากอน ระหวางและปจจุบัน รวมถึงความสําคัญของปญหา 
คําถามการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตของการวิจัย ขอจํากัดของการวิจัย 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะและการนําเสนอบทวิจัยบทที่ 2 
 บทที่ 2 เปนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 บทที่ 3 เปนการนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การกําหนดพื้นที่วิจัย การกําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 บทที่ 4 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 บทที่ 5 นําเสนอบทสรุปของการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การใหขอเสนอแนะทั้งการ
นําไปใชและเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 ในการศึกษา สัมฤทธิผลการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศถึง
ประเด็นตางๆ รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรม เปนสาระสําคัญของการไดมาซึ่งความรูความเขาใจใน 
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัยอยางละเอียดลึกซึ้ง ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารตางๆ นําเสนอแนวความคิด 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นการวิจัย ไดแก 1) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและการประเมิน
ประสิทธิผล 2) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและองคการบริหารสวนตําบล 3) แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 4) แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 5) แนวคิดเกี่ยวกับธรรมา  
ภิบาล 6) แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 7) ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 8) ทฤษฎี
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 9) ยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 10) ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ 11) ความเปนมาของการแบงกลุมยุทธศาสตรจังหวัด 12) ขอมูลทั่วไปของพื้นที่การ
วิจัยใน 4 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดสระบุรี 13) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ 14) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและการประเมินประสิทธิผล 
 สําหรับความหมายแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและการประเมินประสิทธิผล ไดมี
นักวิชาการหลายคนไดศึกษาและใหความหมายดังนี้ 
 2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 
  จินดาลักษณ วัฒนสินธุ  (2530) ใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสําเร็จในการที่สามารถดําเนินกิจการกาวหนาไป และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคเปาหมายตางๆ ที่องคการตั้งไวได 
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2537) ใหความหมายของประสิทธิผลไววา ประสิทธิผลเนนการ
พิจารณาผลผลิต (Output) ที่สอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการ สวนประสิทธิภาพ
เนนการเปรียบเทียบคาใชจายโดยตรงตอการสรางผลผลิต ดังนั้น ประสิทธิผล (Effectiveness) เปน
วิธีหนึ่งในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน เชน คุณคาของโครงการเปนตน สามารถกระทําไดโดย
การเปรียบเทียบผลที่ไดจากโครงการกับวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวอยางครอบคลุมตัวแปรที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาโครงการที่แทจริง ความสําเร็จของผลที่ไดยอมอยูบนพื้นฐานความเหมาะสม
ของบริบทการวางแผน และการดําเนินงาน ตามลําดับความเหมาะสมของบริบทในการดําเนิน
โครงการ ควรประกอบดวย ความจําเปน (Needs) ของการพัฒนาโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ
ที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชากรเปาหมาย สถานการณ และแนวโนมของ
สถานการณเอื้ออํานวยตอการดําเนินโครงการและผลสําเร็จของโครงการในดานการวางแผนควร
ประกอบดวย ความสมเหตุสมผลของแนวคิดทฤษฎีที่ใชเปนหลักในการบริหาร และจัดดําเนินงาน 
ทรัพยากร เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือและงบประมาณมีความเปนไปได แผนการดําเนินงาน
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มีความเปนไปไดภายใน (ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร) และมีความเปนไปไดภายนอก 
(แนวโนมของการเกิดผลตามที่คาดหวัง) สําหรับความเหมาะสมของการดําเนินงาน ควรประกอบดวย
การบริหารบุคคลและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและมีการดําเนินงานตามแผนที่ด ี
  สมพงษ เกษมสิน (2544) ไดใหความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง การพิจารณาผล
ของการทํางานที่สําเร็จลุลวงดังประสงคหรือที่คาดหวังไวเปนหลักและความสําเร็จของงานอยางมี
ประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพไดเพราะประสิทธิภาพ
เปนเรื่องของการที่จะทํางานใหไดผลสูงสุด สวนประสิทธิผลเปนเรื่องของการนําเอาผลงานที่สําเร็จ
ดังที่คาดหวังไวมาพิจารณา ซึ่งจากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเนนการเปรียบเทียบระหวางผล
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลงานที่คาดหวังไวนั่นเอง นอกจากนี้นับสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
การมีประสิทธิผลอาจไมไดหมายความวาตองมีประสิทธิภาพดวย 
  พิทยา บวรวัฒนา (2533) ไดใหความหมายของประสิทธิผลไววา ประสิทธิผลของ
องคการเปนเรื่องของการพิจารณาวา องคการประสบความสําเร็จเพียงใดในการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายหรือสภาพขององคการที่ตั้งหรือปรารถนาใหเกิดข้ึน 
  ศศิธร เที่ยงวงศ (2543) ไดใหความหมายของประสิทธิผลไววา ประสิทธิผลของ
องคการหมายถึงความสามารถขององคการในการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยใชประโยชนจาก
ทรัพยากรการบริหารอยางคุมคา สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานและองคการโดยสวนรวมสามารถ
ปรับตัวและพัฒนาเพื่อดํารงอยูตอไปได 
  อรุณ รักธรรม (2526) ไดใหความหมายของประสิทธิผลไววาความสามารถของ
องคการที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 4 ประการ คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ 
(Integration) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) การปรับตัว
ขององคการใหสอดคลองกับสังคม (Social Relevance) และผลผลิตขององคการ (Productivity) 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรจุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใช ประสิทธิผล เปนเกณฑทําได
โดยการวิเคราะหวาทางเลือกนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือไมมากนอยเพียงใด ถาบรรลุ
วัตถุประสงคผานการพิจารณา ถาไมบรรลุวัตถุประสงคก็ถือวายังไมผานการพิจารณา 
  ธงชัย สันติวงษ (2534) ประสิทธิผลขององคการจะมีข้ึนไดยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่วา 
องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่ตั้งใจไว แตสิ่งที่
สําคัญที่สุดอยูเบื้องหลังควบคูกับประสิทธิผล คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง การมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานที่กอใหเกิดผลสูงสุด โดยไดผลผลิตที่มีมูลคาสูงกวามูลคาของ
ทรัพยากรที่ใชไป 
  ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2530) ไดใหนิยามของประสิทธิผลวาหมายถึง การบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว 
  ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2535) กลาวไวดังนี้ ประสิทธิผล คือ ระดับที่คนทํางานสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
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  คีสิน กุลลานุภาพ (2540) ไดใหนิยามศัพทวา ประสิทธิผล หมายถึง การดําเนินการ
ที่บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวเปนหนวยที่ใชวัดความสามารถที่จะทําในสิ่งที่ถูกตองโดยกระบวนการและ
วิธีที่ถูกตองเพื่อใหไดผลตามเปาหมาย 
  จิรโชค วีระสัย, สุรพล ราชภัณฑารักษ และสุรพันธ ทับสุวรรณ (2546) ไดให
ความหมายประสิทธิผลไววา หมายถึง การบรรลุเปาหมายหรือสนองตอบตอความตองการแนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินของประชาชนทันตามความตองการ 
  ชารตเตอร ไอ แบนนาดต (Chester I Barnard, 1968) ไดกลาวไววา ประสิทธิผล 
หมายถึง สภาพการณที่การปฏิบัติงานจริงของผูปฏิบัติงานนั้นตรงตามบทบาทหนาที่ที่องคกรได
กําหนดไว 
  กลาวโดยสรุป ประสิทธิผล หมายถึง ผลการทํางานวาไดบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของโครงการหรือองคการหรือไม กลาวคือ การดําเนินโครงการหรือองคการสําเร็จตรง
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว ในขณะเดียวกันสมาชิกของโครงการและสมาชิกองคการ
สามารถไดทราบถึงแนวทางการแกไขขอบกพรองเพ่ือปรับตัวและพัฒนาใหอยูตอไปได 
 2.1.2 แนวคิดการประเมินประสิทธิผล 
  ในประเทศไทยมีการศึกษาคนควาและวิเคราะหสรางแบบจําลองในการประเมิน
ประสิทธิผลองคการนอยมาก แตมีการศึกษากันกวางขวางในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นักวิชาการไดพยายามรวมกันกําหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององคการ
สรุปได ดังนี้ คือ  
  ภรณี มหานนท (2529) แนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององคการม ี            
3 แนวทาง คือ 
  1. การประเมินประสิทธิผลขององคการในแงเปาหมาย (The Goal Approach) 
เปนการใชวิธีการวัดผลที่ตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมายขององคการ โดยพบวา ความสามารถในการ
ผลิต ความยึดหยุนคลองตัว และการปราศจากซึ่งความกดดันและขอขัดแยงมีความสัมพันธและ
เกี่ยวของกับประสิทธิผลเปนเกณฑที่บงชี้ความมีประสิทธิผล ปจจัยเหลานี้สัมพันธกันอยางใกลชิดกับ
เปาหมายขององคการ ปญหาสําคัญของหนึ่งเกี่ยวกับการใชความสามารถในการผลิต เปนเครื่องบงชี้
ความมีประสิทธิผลที่สําคัญนั้นในกรณีที่องคการนั้นเปนองคการที่ทําหนาที่หรือมีเปาหมายในการ
ใหบริการ อาจไมสามารถวัดประสิทธิผลขององคการไดจากความสามารถในการผลิตอยางเต็มที ่
  2. การประเมินประสิทธิผลขององคการในแงของระบบทรัพยากร (The System 
Resource Approach) เปนการหลีกเลี่ยงจุดออนและขอบกพรองบางประการของการประเมินผลใน
แงเปาหมาย โดยไมพิจารณาถึงเปาหมายขององคการเลยเพราะเห็นวาเปนไปไดยากที่จะใชการบรรลุ
เปาหมายเปนเครื่องวัดประสิทธิผลองคการจึงมีการใชแบบจําลองของระบบทรัพยากรแทน 
แบบจําลองนี้ตั้งอยูบนแนวความคิดวา องคการเปนระบบเปด ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมใน
การแลกเปลี่ยนและแขงขันกัน ดังนั้นประสิทธิผล ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการแสวงหา
ผลประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรซึ่งหายากและมีคุณคาองคการจะมี
ประสิทธิภาพสูงก็ตอเมื่อองคการสามารถแสวงหาประโยชนสูงสุดไดจากตําแหนงที่ทําการตอรองและ
ใชประโยชนไดมากท่ีสุดในการไดมาซึ่งทรัพยากร อยางไรก็ตามแนวความคิดดานระบบทรัพยากรมิได
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แตกตางจากการใชเปาหมายเทาใดนัก เพราะที่แทจริงเปาหมายอยางหนึ่งขององคการก็คือ การสรร
หาทรัพยากรจากสภาพสิ่งแวดลอมนั้นเองเปนแตเพียงการมอบเปาหมายขององคการในฐานะที่มี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมมากขึ้นนั้นเอง 
  3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (The Multiple Criteria of Effectiveness) 
วิธีการนี้เปนวิธีที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางทั้งในแงของนักวิชาการและเมื่อนํามาใชใน
การวัดประสิทธิผลขององคการในทางปฏิบัติสามารถใชประเมินหนวยงานตางๆ ไดด ี
  บัญชร แกวสง (2545) ไดอธิบายรายละเอียดเกณฑการประเมินประสิทธิผลของ
องคการในระยะตางๆ ไวดังนี้ 
  1. การผลิต (Production) หมายถึง ความสามารถขององคการในการผลิตผลผลิต
ใหมีปริมาณและคุณภาพตามที่สภาพแวดลอมตองการ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไมไดมีหนาที่ใน
การผลิตผลผลิตแตมีหนาที่หลักคือการใหบริการกับประชาชนทั่วไป ดังนั้นการวัดประสิทธิผลของ
องคการบริหารสวนตําบลจึงหมายถึงความสามารถในการใหบริการแกประชาชน ซึ่งความสามารถใน
แงการผลิตหรือความสามารถในการใหบริการถือไดวาเปนตัวแปรสําคัญที่จะวัดประสิทธิผลในแงการ
บรรลุเปาหมายขององคการ 
  2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึ ง  อัตราส วนระหว างค า ใช จ ายและ
ผลประโยชนซึ่งเกิดขึ้นในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดยคํานึงวาจําเปนจะตองใช
ปจจัยนําเขาตางๆ เทาใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเปาหมายหรือระดับของผลผลิตที่ตองการได กลาว
โดยสรุปก็คือประสิทธิภาพขององคการ คือ ความมากนอยของการที่องคการสามารถบรรลุถึง
เปาหมายไดมากท่ีสุดโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 
  3. ความพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การที่องคการสามารถตอบสนองความ
ตองการของพนักงานไดมากนอยเพียงใด ตัวแปรที่ใชวัดความพอใจจะรวมถึงทัศนะคติของพนักงานใน     
ดานตางๆ เชน ความรูสึกทุกขใจ ความเฉื่อยชาและการเปลี่ยนงานเปนตน ลักษณะของงานอาจเปน
เงื่อนไขที่จะชวยจูงใจและสรางความพอใจใหกับผูปฏิบัติงานได เชน งานที่ผูปฏิบัติมีความเปนอิสระสูง
สามารถกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติไดดวยตนเอง งานที่ทําใหผูปฏิบัติงานมีความกาวหนา 
  4. การปรับตัว (Adaptiveness) หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการ ถึงแมวาการปรับตัวขององคการอาจทําให
ประสิทธิผลลดลงไปบาง สรุปไดวาองคการที่มีประสิทธิผล คือ องคการที่มีโครงสรางที่สามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณและสภาพแวดลอมตางๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่เปนจริงได 
  5. การพัฒนา (Development) หมายถึง กระบวนการที่องคการพยายามที่จะเพิ่ม
ประสิทธิผลดวยการผสมผสานความปรารถนาของบุคคลที่จะเจริญกาวหนาและพัฒนาเขากับ
เปาหมายขององคการ ซึ่งอาจทําในรูปของการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ตลอดจนวิธีทางจิตวิทยา  
ตางๆ การพัฒนาองคการโดยทั่วๆ ไปจะริเริ่มวางแผนเปนระบบโดยฝายบริหารขององคการและมี
เปาหมายที่จะทําใหองคการสามารถปรับตัวใหมากขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรือใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลง ความรู ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรมและโครงสราง เพื่อชวยใหเกิดการ
ผสมผสานวัตถุประสงคของบุคคลและขององคการไดงายข้ึน 
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  6. การอยูรอด (Survival) หมายถึง การที่องคการสามารถดํารงอยูตอไปไดใน
สภาพแวดลอมที่อยูรอบองคการนั้น การพิจารณาถึงความอยูรอดขององคการก็คือการประเมินวา
องคการนั้นมีคุณคาตอสมาชิกและสังคมสวนใหญหรือไมเพียงใด ทั้งนี้เพราะการที่สังคมยอมรับ
องคการและคนขององคการวามีคุณคาตอสังคมยอมเปนการบรรลุเปาหมายทางสังคมที่จะนําไปสูผล
กําไรและความมั่นคงในระยะยาวขององคการเพิ่มขึ้นซึ่งจะเปนประโยชนตอองคการในแงของการ
สามารถอยูรอดในสังคมตอไปไดในระยะยาว 
  แบบจําลองของ สตีส (Steers, 1997 อางถึงใน ภรณี มหานนท, 2529) เสนอ
แนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององคการดวยตัวแบบที่เรียกวา ตัวแบบกระบวนการ (Process 
Model) โดยเสนอวาการวัดประสิทธิผลขององคการควรพิจารณาแนวคิดที่สัมพันธ 3 ประการคือ 
  1. การบรรลุใหถึงเปาหมายสูงสุด (Goal Optimization) แนวคิดนี้ยอมรับวา     
การบรรลุใหถึงเปาหมายสูงสุดเปนสิ่งที่เปนไปไมไดและถึงแมจะเปนไปไดก็อาจมีโทษตอองคการและ
การอยูรอดขององคการ เชน การที่องคการมุงบรรลุเปาหมายใหไดผลผลิตสูงสุดจนไมเหลือทรัพยากร
สําหรับการวิจัยหรือพัฒนาผลผลิตใหมๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอความอยูรอดขององคการในระยะยาว 
ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลจึงเปนไปในรูปของการวิเคราะหวาองคการสามารถบรรลุถึงเปาหมาย
ที่เปนไปได (Feasible Goals) ไดดีเพียงใด 
  2. แนวคิดดานระบบ (System Perspective) เสนอวาเปาหมายไมใชอยูในสภาพที่
นิ่งอยูกับที่แตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การบรรลุถึงเปาหมายในระยะสั้นก็คือตัวปอนใหมที่จะเขา
ไปมีสวนในการบรรลุเปาหมายตอไป 
  3. การเนนเรื่องพฤติกรรม (Repetition Behavior) คือ การยอมรับวาเปาหมายของ
องคการจะสามารถบรรลุไดโดยอาศัยพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ 
  นอกจากแนวคิดทั้ง 3 ดานขางตนแลว Steers ไดเสนอตัวแบบสําคัญที่มีอิทธิผลตอ
ประสิทธิผลขององคการ ซึ่งแบงตามลักษณะได 4 ประเภท ดังนี้คือ 
  1. ลักษณะขององคการ ประกอบไปดวยโครงสรางขององคการและบทบาทของ
เทคโนโลยี 
  2. ลักษณะของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 
  3. ลักษณะของบุคคลในองคการในแงของการผูกพันตอองคการและการปฏิบัติงาน 
  4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย
การจัดหาและการใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตอสื่อสาร 
ภาวะผูนํา การตัดสินใจและการปรับตัวขององคการ 
  การศึกษาวิจัยของ Steers สรุปไดดังนี้ คือ 
  1. ลักษณะขององคการที่เกี่ยวกับโครงสรางแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรดานมนุษยที่กําหนดไวในองคการ พบวาการกระจายอํานาจใหองคการมักนําไปสูความมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  2. ลักษณะของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ ตามแนวคิดของ 
Steers เชื่อวาประสิทธิผลขององคการถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอมภายนอก ดังนั้นบทบาทของ      
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นักบริหารที่สําคัญคือการทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมและปรับโครงสรางและการปฏิบัติงานให
เขากับสภาวะดังกลาว 
  3. ลักษณะของบุคคลในองคการ Steers เชื่ อว าตัวแปรที่มีผลโดยตรงตอ
ความสําเร็จขององคการคือพฤติกรรมของคนในองคการ องคการที่มีประสิทธิผลอยางแทจริงจะตอง
พยายามสรางบรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอพนักงานซึ่งไมเพียงปฏิบัติงานตามหนาที่เพียง
เทานั้นแตยังตองรับผิดชอบตอการคิดและการกระทําในทางริเริ่มสรางสรรคเพ่ือปรับปรุงงานใหมุงไปสู
เปาหมาย ไดดียิ่งขึ้น ทั้งองคการยังตองมีความสามารถในการสรรหาและรักษา ซึ่งทรัพยากรดานคนที่
มีคุณคาไวใหคงอยูกับองคการอีกดวย 
  4. นโยบายและการปฏิบัติงานมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานขององคการมีประสิทธิผล
ประกอบดวย 
   4.1 การกําหนดกระบวนการติดตอสื่อสารใหมีการประสานกิจกรรมไปในทิศทาง
และเปาหมายเดียวกันทั้งองคการมีการติดตอสื่อสารทั้งจากบนลงลาง จากลางสูบน และในระดับ
เดียวกัน 
   4.2 การที่ผูนําสามารถใชภาวะผูนําในการประสานงานและตอบสนองเปาหมาย
ขององคการและบุคคลไดเปนสวนใหญ 
   4.3 การที่ผูบริหารสามารถรับผิดชอบองคการใหมีความสามารถในการปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นระหวางความตองการริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ  กับความตองการรกัษาความมั่นคง ซึ่งมีความสําคัญพอๆ กัน 
  จีออรโกพราว และแทนเนบูร (Georgopoulos & Tannenbaum อางถึงใน ภรณี 
กีรติบุตร, 2529) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความมากนอยของการที่องคการใน
ฐานะที่เปนระบบสังคมสามารถบรรลุถึงเปาหมายไดโดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยูโดยไมทําให
ทรัพยากรและหนทางที่มีอยูเสียหายและโดยไมสรางความตึงเครียดที่ไมสมควรใหแกสมาชิก ดังนั้น  
ตัวแปรที่จะใชวัดประสิทธิผลขององคการจึงประกอบดวย 
  1. ความสามารถในการผลิตขององคการ (Productivity) 
  2. ความยืดหยุน (Flexibility) ขององคการในรูปแบบของความสําเร็จในการปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองคการและความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิด
นอกองคการ 
  3. การปราศจากความตึงเครียด (Strain) หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมยอยใน
องคการหรือระหวางงานในองคการ 
  จินดารัตน วัฒนสินธุ (2530) กลาวถึงประสิทธิผลพบวามีผูเขาใจถึงความหมายและ
มีการนําไปใชในลักษณะที่แตกตางกัน เชน ในองคการธุรกิจเอกชนจะพิจารณาถึงประสิทธิผลองคการ
ในดานกําไรหรือสวนแบงตลาด แตในองคการภาครัฐมุงเนนการใหบริการจะพิจารณาถึงประสิทธิผล
องคการในดานความถึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน ซึ่งกลาวไดวา การประเมินประสิทธิผลของ
องคการจะมีเกณฑวัดและความหมายที่แตกตางกันตามลักษณะธุรกิจและลักษณะงาน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2534) ไดกลาวถึง รายละเอียดการวัดประสิทธิผล
ไวดังตอไปนี ้
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  1. การวัดประสิทธิผล สามารถกระทําไดโดยการพิจารณาวัตถุประสงคของแผนโดย
เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนกับความสําเร็จที่ผู
วางแผนคาดวาจะไดรับและวัดโดยการนําเอาสถานะที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและลบ
ดวยสภาวะที่มีอยูกอนแตเดิม 
  2. การวัดประสิทธิผล โดยการพิจารณาจากทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติตาม
แผนการพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางจํานวนหรือปริมาณของทรัพยากรที่กําหนดไวใน
แผนวาจะตองใชเทาใดกับทรัพยากรที่ใชไปจริงในการปฏิบัติงาน 
  การบริหารงานขององคการภาครัฐ ไดเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการจัดการและการ
ควบคุม ตรวจสอบกอนดําเนินการ ที่เนนการควบคุมปจจัยนําเขา ความถูกตองสอดรับกับระเบียบ
กฎหมาย (Input and Process and Compliance Accountability) เปนกระบวนการจัดการผลงาน
ที่มุงเนนผลงาน หรือเปนการควบคุม ตรวจสอบ และการวัดผลการปฏิบัติงานที่มุงเนนผลงาน 
(Performance Based Accountability) เปนสําคัญ  
  ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators) 
  การวัดผลการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการแสวงหาขอมูลและสารสนเทศที่จะ
ชวยใหผูบริหารใชเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจกําหนดนโยบายและการบริหารการพัฒนาในลักษณะ
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล การสรางและกําหนดตัวชี้วัดผลงานเปนสิ่งที่พึงตองดําเนินการในองคการ
และกระบวนการนโยบายทุกระดับของประเทศ ทั้งในสวนของการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา
ประเทศชาติ/องคการ การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาสังคมแตละดาน การวิเคราะหวัตถุประสงค
ของแผนงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการกําหนดโครงการที่มีทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อกําหนด
ทางเลือกการดําเนินกิจกรรที่นาพอใจที่สุด 
  ตัวชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์จะประกอบดวยตัวชี้วัดที่
สําคัญ ดังนี้ (Office of Planning and Budget) 
  1. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (Input Indicators)  
  2. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) 
  3. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators) 
  4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) 
  5. ตัวชี้วัดความคุมคา (Cost Effectiveness) 
  6. ตัวชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators) 
  7. ขอสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) 
  ทั้งนี้ อาจสรุปไดวาการประเมินประสิทธิผลนั้นพิจารณาจากการบรรลุวัตถุเปาสงค
หรือเปาหมายที่ไดกําหนดไวกับผลงานที่ไดจริงจากการปฏิบัติ แตหากจะพิจารณาถึงการใชทรัพยากร
และกิจกรรมหรืองานดวยก็สามารถกระทําได และในบางครั้งก็มีการประเมินประสิทธิภาพควบคูกัน
ไปดวย 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและองคการบริหารสวนตําบล 
 ในแนวคิดทางการปกครอง รัฐบาลซึ่งเปนองคกรทางการเมืองการปกครองของรัฐยอมมี
ภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุขความสะดวกสบายใน      
การดํารงชีวิต อีกทั้งความมั่นคงในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แตก็เปนไปไมไดที่รัฐบาลจะ
ดูแลและจัดการบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนในประเทศ เพราะอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับ
ความลาชาในการดําเนินงาน การดูแลไมทั่วถึง การที่ไมอาจจะสนองความตองการของแตละชุมชนได
และรวมถึงขอจํากัดของรัฐบาลเอง ดังนั้น การลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการปกครองตนเองเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็วและตรง
กับความตองการของชุมชนนั้นๆ การปกครองสวนทองถิ่นจึงมีบทบาทและเกิดความสําคัญขึ้น  
 2.2.1 ความหมายของการปกครองทองถิ่น  
  ตาม Encyclopedia Britannica การปกครองทองถิ่น หมายถึง การที่รัฐบาลกลาง
มอบอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดอยางชัดเจนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขตพื้นที่ปกครองที่
กําหนดไวแนนอน ในขณะที่ The New Columbia Encyclopedia ไดใหความหมายวา การปกครอง
ทองถิ่น เปนการบริการงานทางการเมืองของหนวยยอยที่มีพ้ืนที่และประชากรของประเทศ ซึ่งมีขนาด
เล็กที่สุด (พรชัย เทพปญญา และคนอื่นๆ, 2527) สอดคลองกับ วิท (Wit, 1964) ใหความหมายวา 
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหหนวย
การปกครองทองถิ่น รัฐบาลของทองถิ่นก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ขณะที่ ฮอลโลเวย (Holloway, 1951) ใหความหมายวาการปกครองทองถิ่น หมายถึง 
องคการที่มีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักเกณฑที่กําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเอง มี
การบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถิ่นที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน สอดคลอง
กับร็อบสัน (Robson, 1953) ใหความหมายวาการปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองที่รัฐ
จัดตั้งขึ้น โดยใหมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง มีสิทธิทางกฎหมาย และมีองคกรตามความ
จําเปน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจโดยอํานาจอิสระดังกลาวจะตองไมกระทบกระเทือนตออํานาจ
สูงสุดของรัฐ และฮิลล (Hill, 1974) กลาววา การปกครองทองถิ่น หมายถึง ระบบการจัดการทองถิ่น
ภายในรัฐๆ หนึ่งเปนทองที่อันมีขอบเขตชัดเจนมีฐานะเปนนิติบุคคลมีโครงสรางดานอํานาจและหนาที่
ที่บัญญัติโดยกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเฉพาะ และมีความเปนอิสระทางการบริหารทั้งดานการคลัง
และดานอ่ืนๆ 
  สําหรับนักวิชาการไทยไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นไวหลายทานอาทิ 
อุทัย หิรัญโต (2523) ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให
ประชาชนในทองถิ่น ไดจัดการปกครองและดําเนินการบางอยางเอง เพื่อบําบัดความตองการของตน 
การบริหารงานของทองถิ่นมีการจัดเปนองคการ มีเจาหนาที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือ
บางสวน โดยมีความเปนอิสระในการบริหารงานแตรัฐบาลตองควบคุมดวยวิธีการตางๆ ตามความ
เหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไมเพราะการปกครองทองถิ่นเปนสิ่งที่รัฐทําใหเกิดขึ้น 
สอดคลองกับ ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2526) ที่ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่นหมายถึง 
ระบบการปกครองที่เปนผลมาจากการกระจายอํานาจการปกครองของรัฐทําใหเกิดมีองคการทําหนาที่
ปกครองทองถิ่น โดยคนในทองถิ่นนั้นๆ องคการนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตมีอํานาจในการ
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กําหนดนโยบายและควบคุมใหการปฏิบัติ เปนไปตามนโยบายของตนเองได  สอดคลองกับ            
วุฒิสาร ตันไชย (2547) ที่ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่นคือ การปกครองที่รัฐบาลกลางได
กระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่และ
ประชากรเปนของตนเอง ตองมีอํานาจอิสระในการดําเนินงาน แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐบาล สอดคลองกับสนิท จรอนันต (2549) ที่สรุปวา การปกครองสวนทองถิ่นเปนการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผนดินตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือ มีการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนิติบุคคลแยกอิสระออกจาการบริหารราชการสวนกลาง มีสิทธิและ
อํานาจในการบริหาร เพื่อประโยชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง และสอดคลองกับ นครินทร เมฆไตรรัตน  
(2547) ที่ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งราชการสวนกลางไดมอบ
อํานาจในการปกครองและการบริหารกิจการงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในขอบเขตอํานาจ
หนาที่และพ้ืนฐานของตนตามที่กําหนดไวตามกฎหมาย โดยมีความเปนอิสระตามสมควรไมตองอยูใน
บังคับบัญชาของราชการสวนกลาง เพียงแตจะถูกกํากับดูแลใหการบริหารงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
  ขณะที่ จรูญ สุภาพ (2531) ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวย
การปกครองซึ่งประชาชนมีสวนรวมดําเนินกิจการอันเปนเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นนั้นโดยเฉพาะ มักมี
วัตถุประสงคไปในทางที่จะเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนปกครองตนเอง สามารถมีองคการในทาง
ปกครองที่จะชวยสรางความเจริญใหกับทองถิ่น ตลอดจนการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนใน
เขตการปกครองนั้น มักจะเปนนิติบุคคล สอดคลองกับโกวิทย พวงงาม (2550) ที่สรุปวา การปกครอง
ทองถิ่น หมายถึง การที่องคกรหนึ่งมีพื้นที่อาณาเขตของตนเอง มีประชากร และมีรายไดตาม
หลักเกณฑกําหนด โดยมีอํานาจและมีอิสระในการปกครองตนเองมีการบริหารการคลังของตนเอง 
รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ใหบริการดานตางๆ แกประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกลาวจะมีสวนรวมใน
การบริหารและปกครองตนเอง 
  จากนิยามดังกลาวขางตนสรุปไดวา การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่เกิดจาก
การกระจายอํานาจของรัฐบาล ใหประชาชนเขามามีบทบาทในการปกครองการบริหารเพื่อตอบสนอง
ปญหาและความตองการในแตละทองถิ่น โดยมีบุคลากร งบประมาณ และทรัพยสินเปนของตนเอง 
รวมทั้งมีอํานาจอิสระในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายใตกํากับดูแล 
สงเสริม และสนับสนุนของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล 
 2.2.2 ลักษณะของการปกครองทองถิ่น 
  จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นดังกลาวมา สามารถสรุป
ลักษณะสําคัญที่เปนองคประกอบของการปกครองทองถิ่น (Local Government) ไดดังนี้ (ประทาน 
คงฤทธิศึกษากร, 2526; ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2518; อุทัย หิรัญโต, 2523; ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539; ปธาน 
สุวรรณมงคล, 2547) 
  1. สถานะตามกฎหมาย (Local Status) การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถิ่นจัดตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมาย หากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครองทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญการปกครองทองถิ่น 
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ในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งกวาการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะขอความที่
กําหนดในรัฐธรรมนูญเปนการแสดงใหเห็นวา มีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง 
  2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีพื้นที ่
การปกครองที่แนนอนและชัดเจน และควรมีการแบงระดับ เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยการปกครองทองถิ่นมีหลายประการเชน 
ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติและความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน 
  3. การกระจายอํานาจและหนาที่ (Devolution of Power and Function)       
การปกครองทองถิ่นจะตองมีการกระจายอํานาจการปกครองไปใหทองถิ่น การที่จะกําหนดใหทองถิ่น
มีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 
  4. องคกรนิติบุคคล (Artificial Person) หนวยการปกครองทองถิ่นตองมีสภาพเปน
นิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน        
มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 
  5. การเลือกตั้ง (Election) การปกครองทองถิ่นจะตองมีสมาชิกองคการหรือคณะ
ผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขา
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political Participation) 
  6. อํานาจอิสระ (Autonomy) หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจอิสระใน
การกําหนดนโยบายและการบริหารงาน กลาวคือ สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 
  7. งบประมาณของตนเอง หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจในการจัดเก็บ
รายได (Revenue) การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหมีรายได
เพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป 
  8. การกํากับดูแลของรัฐ หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีฐานะเปนหนวยการ
ปกครองระดับรองของรัฐและอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชน
สวนรวมและความมั่นคงแหงรัฐ 
 2.2.3 ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
  นอกจากแนวคิดการปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวมา ยังมีนักวิชาการหลายทานที่
อธิบายถึงความสําคัญของการปกครองทองถิ่น ดังนี้ (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2518; อนันต อนันตกูล, 2521
และ ชูวงศ ฉายะบุตร; 2539) 
  1. เปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนเสมือนสถาบัน
ฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมและรูจักการ
ปกครองตนเอง 
  2. เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ 
  3. สามารถสนองตอบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนและทองถิ่นไดดี 
  4. ทําใหประชาชนเกิดความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอทองถิ่นของ
ตนเองเก่ียวกับการมีสวนรวมและความรวมมือที่ดีจากประชาชน 
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 2.2.4 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น  
  ชูวงศ ฉายะบุตร (2539) ไดจําแนกวัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่นไวดังนี้  
  1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตอง
อาศัยเงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัด ภารกิจที่จะตองบริการ ใหกับชุมชนตางๆ 
อาจไมเพียงพอ ดังนั้นหากจัดใหมีการปกครองสวนทองถิ่น หนวยการปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ก็
สามารถมีรายไดมีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับ
ทองถิ่นได จึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้เปนการแบงเบาทั้งใน
ดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการดําเนินการ  
  2. เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริงเนื่องจาก
ประเทศมีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางกันการรอ
รับการบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียว อาจไมตรงตามความตองการที่แทจริงและลาชาหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีประชาชน ในทองถิ่นเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความ
ตองการนั้นได  
  3. เพื่อความประหยัดโดยที่ทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกันสภาพความเปนอยู
ของประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยปกครองสวนทองถิ่นขึ้นจึงมีความจําเปน โดยใหอํานาจ
หนวยการปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่นเพื่อ นําไปใชใน
การบริหารกิจการของทองถิ่น ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะตองจายใหกับทองถิ่น
ทั่วประเทศเปนอันมาก และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่
กําหนดไวอยางรอบคอบ  
  4. เพื่อใหหนวยการปกครองสวนทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนจากการที่การปกครองสวนทองถิ่น เปดโอกาสให ประชาชนมีสวน
รวมในการปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทํา
หนาที่ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองสวนทองถิ่นก็ตามการปฏิบัติหนาที่ที่
แตกตางกันนี้มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับชาติไดเปนอยางด ี 
 2.2.5 องคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1. ฝายนิติบัญญัติ คือ กลุมบุคคลที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการบัญญัติและแกไข
กฎหมายทองถิ่น และยังมีหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเสนอโดยฝายบริหาร ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร 
  2. ฝายบริหาร คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการบริหารงานของทองถิ่น 
การกําหนดนโยบาย กําหนดแผนงาน คิดคนโครงการ จัดทํางบประมาณ ตลอดจนควบคุมฝาย
ปฏิบัติงานซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําหรือขาราชการทองถิ่นใหปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานหรือ
โครงการของฝายบริหาร 
  3. ฝายปฏิบัติงาน คือ กลุมบุคคลที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในดานตางๆ ในลักษณะที่เปนงานประจําแตละวัน มีหนาที่ปฏิบัติงานตามนโยบายตาม
โครงการตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหารในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา 
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 2.2.6 หนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น สรุปไดดังนี้       
(ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539 และโกวิทย พวงงาม, 2550) 
  1. งานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นและงานเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถิ่น (Environmental Service and Convenience or Communical 
Service) เชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โบราณสถานของทองถิ่น พิพิธภัณฑ
ทองถิ่น การกอสรางถนน การกอสรางสะพาน การจัดสวนสาธารณะ และการกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน 
  2. งานเกี่ยวกับการปองกันภัยและรักษาความปลอดภัย (Protective Service) เชน 
งานตรวจการณ และดับเพลิง เปนตน 
  3. งานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม (Social Welfare Service) เชน จัดใหมีหนวย
สาธารณสุข การจัดใหมีศูนยเยาวชน การจัดใหมีสถานสงเคราะหเด็ก คนชรา และคนพิการ การจัดให
มีหองสมุดสําหรับประชาชนในทองถิ่น เปนตน 
  4. งานเกี่ยวกับการพาณิชยของทองถิ่น (The Trading of Commercial Service) 
เปนกิจการที่ใหบริการแกประชาชนในทองถิ่น หากปลอยใหเอกชนดําเนินการอาจไมไดผลดีเทาที่ควร 
เชน การจัดตั้งสถานธนานุบาล การจัดตลาด การจัดบริการเดินรถ และกิจการตางๆ ที่มีรายได  
  กลาวโดยสรุป การปกครองสวนทองถิ่น (Local Government) เปนการปกครองที่
รัฐมีอํานาจใหทองถ่ินใดทองถิ่นหนึ่งหรือหลายๆ ทองถิ่นเปนผูดําเนินการภายในขอบเขตกิจกรรมที่รัฐ
มอบหมายใหกระทําได การปกครองในลักษณะนี้ถึงแมจะเปนอิสระแตก็มิไดเปนอิสระจากอํานาจของ
รัฐทั้งหมด และมิใชเปนอิสระในการดําเนินการทุกประเภทในทองถิ่นไดโดยสิ้นเชิง หรือมิใชการ
ปกครองท่ีเกิดจากสิทธิของชุมชนทองถิ่นแตเปนผลเกิดจากรัฐ คือ รัฐเปนผูใหกําเนิดการปกครองสวน
ทองถิ่น ดังนั้นรัฐยอมสามารถควบคุมการปกครองสวนทองถิ่นได ความอิสระของแตละทองถิ่นจะมี
มากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละรัฐ นอกจากนั้นเพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปไดการปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีองคกรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการปกครองสวน
ทองถิ่นและเพื่อใหสามารถตอบสนองความตอการของประชาชนไดสูงสุด หนวยการปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองมีประชาชนรวมดําเนินการ ไมวาในฐานะผูปกครองสวนทองถิ่น ผูเลือกตัวแทนเขามา
ปกครอง ผูเสนอแนะนโยบาย ผูควบคุมหรือผูเขารวมในรูปอื่นๆ  
 2.2.7 รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นไทย  
  การบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
มีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการตางๆ ที่เปนสาธารณะของทองถิ่นดวยตนเอง ตามภารกิจ
หนาที่ที่ระบุไวดําเนินการอยางชัดเจน มีพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน มีผูบริหารที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน หรืออาจจะไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นการบริหารราชการสวนทองถิ่น คือ 
การใชหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหกับประชาชนโดยตรงการกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่นในฐานะผูรับมอบอํานาจจะตองมีความรับผิดชอบตอการดําเนินการและการตัดสินใจของตนเอง  
  การจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถิ่นในปจจุบัน มีอยู 2 ระบบ คือ 1) ระบบ
ทั่วไปที่ใชแกทองถิ่นทั่วไป ซึ่งในปจจุบันมีอยู 3 รูปแบบ คือ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และ
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องคการบริหารสวนจังหวัด 2) ระบบพิเศษที่ใชเฉพาะทองถิ่นบางแหงซึ่งในปจจุบันมีอยู 2 รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
  ประเภทขององคการปกครองสวนทองถิ่น  
  1. องคการบริหารสวนจังหวัด หรือที่เรียกกันอยางยอวา “อบจ.”  
   ลักษณะขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  
   1. องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มี
ขนาดใหญที่สุด  
   2. มีพื้นที่ขนาดใหญเทากับของจังหวัดแตละจังหวัด และพื้นที่ของอบจ. ที่ทับซอน
กับพ้ืนที่ของ อบต. และเทศบาลดวย  
   การจัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด  
   องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546 ซึ่งไดบัญญัติใหจังหวัดหนึ่งใหมี
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคล และเปนราชการสวนทองถิ่นเขตขององคการบริหารสวน
จังหวัด ไดแก เขตจังหวัด  
   โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวย  
   1. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จํานวนของสมาชิกสภาอบจ.ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรที่อาศัยอยูใน
อบจ.นั้นๆ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้ 
    - จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน มีสมาชิกได 24 คน  
    - จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คนมีสมาชิกได 30 คน  
    - จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน มีสมาชิก
ได 36 คน  
    - จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน มีสมาชิก
ได 42 คน  
    - จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คน ขึ้นไป มีสมาชิกได 48 คน  
   2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
หนึ่งคนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
    จํานวนของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
    1. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีสมาชิก 48 คน ใหตั้งรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 4 คน  
    2. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
36 คน หรือ 42 คน ใหตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 3 คน  
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    3. องคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24 คน 
หรือ 30 คน ใหตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 2 คน  
   อํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด  
   องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี ้ 
   (1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  
   (2) จัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
   (3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  
   (4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการ
สวนทองถิ่นอ่ืน  
   (5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน
ทองถิ่นอ่ืน  
   (6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน
จังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
   (7) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   (8) บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น  
   (9) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกันดําเนินการ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
   (10) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด  
  2. เทศบาล  
   เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเปนประเภทแรก ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบในเขต
พื้นที่ที่มีความเจริญกาวหนามากที่สุด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที ่11 พ.ศ. 2543–2546  
   การจัดตั้งเทศบาล เขตพ้ืนที่ใดที่มีความพรอมที่จะจัดตั้งเปนเทศบาลยอมสามารถ
จัดตั้ ง เปนเทศบาลได  โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่ ง เปนอํานาจของรัฐบาลตาม 
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496”  
   ในการพิจารณาจัดตั้งเปนเทศบาลมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา 3 ประการ 
ไดแก  
   1) จํานวนและความหนาแนนของประชากรในทองถิ่นนั้น  
   2) ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการเก็บรายไดตามที่กฎหมาย
กําหนดและงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถิ่น  
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   3) ความสําคัญทางการเมืองของทองถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถิ่นนั้น
วาจะสามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด  
   ประเภทของเทศบาล  
   เทศบาลที่มีอยูในประเทศไทยปจจุบัน แบงออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ  
   1. เทศบาลตําบล  
    - มีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไปหรือความหนาแนนของประชากรตั้งแต 
1,500 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป  
    - มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลตําบล  
    - ยกฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะจาก
สุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  
    - มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  
    - มีนายกเทศมนตรี 1 คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและให
แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน  
   2. เทศบาลเมือง  
    - เทศบาลที่เปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือ มีประชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป  
    - ความหนาแนนของประชากรตั้งแต 3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป  
    - มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดออกเปนพระราชกฤษฎีกา  
    - มีสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  
    - มีนายกเทศมนตรี 1 มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและใหแตงตั้ง
รองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน  
   3. เทศบาลนคร  
    - มีประชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป  
    - ความหนาแนนของประชากรตั้งแต 3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป  
    - มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  
    - มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปน เทศบาลนคร  
    - มีสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  
    - มีนายกเทศมนตรี 1 มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและใหแตงตั้ง
รองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน  
   โครงสรางของเทศบาลประกอบดวย  
   1. สภาเทศบาล  
    มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและดํารงตําแหนงไดคราวละ 
4 ป มีหนาทีด่ังตอไปนี ้ 
    (1) กําหนดระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดเพื่อใชบังคับใหเกิดผลดีตาม
เทศบัญญัต ิ 
    (2) ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  
    (3) เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของเทศบาล  
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    (4) ออกเสียงประชามติเพื่อประโยชนไดเสียของประชาชนในทองถิ่น  
   2. นายกเทศมนตรี  
    อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี มีดังนี ้ 
    (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายเทศบัญญัต ิและนโยบาย  
    (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล  
    (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
เลขานุการนายกเทศมนตรี  
    (4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  
    (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  
    (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอ่ืน  
    หนาที่เทศบาลตําบลที่ตองทําในเขตเทศบาล (มาตรา 50)  
    1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
    2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  
    3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    4. ปองกันและระงับโรคติดตอ  
    5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  
    6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาและอบรม  
    7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
    8. บํารุงศิลปะ จารีต ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของทองถิ่น  
    9. หนาที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  
    หนาที่ที่อาจทํา (มาตรา 51)  
    1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
    2. ใหมีโรงฆาสัตว  
    3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
    4. ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน  
    5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
    6. ใหมีและบํารุงรักษาสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
    7. ใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  
    8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  
    9. เทศพาณิชย  
    หนาที่เทศบาลเมืองที่ตองทําในเขตเทศบาลเมือง (มาตรา 53)  
    1. กิจการทั้งหมดของเทศบาลตําบล  
    2. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  



 25

    3. ใหมีโรงฆาสัตว  
    4. ใหมีและบํารุงรักษาสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
    5. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  
    6. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  
    7. ใหมีการบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  
    8. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น  
    หนาที่ที่อาจทํา (มาตรา 54)  
    1. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
    2. ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน  
    3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
    4. ใหมีการบํารุง สงเคราะหมารดาและเด็ก  
    5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  
    6. ใหมีการสาธารณูปการ  
    7. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  
    8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
    9. ใหมีการบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา  
    10. ใหมีการบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ  
    11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดของทองถิ่น  
    12. เทศพาณิชย  
    หนาที่เทศบาลนครที่ตองทําในเขตเทศบาลเมือง (มาตรา 56)  
    1. กิจการทั้งหมดของเทศบาลเมือง  
    2. ใหมีการบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก  
    3. กิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณะสุข  
    4. ควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ
สถานบริการอื่นๆ  
    5. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  
    6. จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ  
    7. จัดใหมีและควบคุมการกอสราง  
    8. การสงเสริมการทองเที่ยว  
    หนาที่ที่อาจทํา (มาตรา 57)  
    1. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
    2. ใหมีสุสานและ ฌาปนสถาน  
    3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
    4. ใหมีการบํารุง สงเคราะหมารดาและเด็ก  
    5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  
    6. ใหมีการสาธารณูปการ  
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    7. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  
    8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
    9. ใหมีการบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา  
    10. ใหมีการบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ  
    11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดของทองถิ่น  
    12. เทศพาณิชย  
   3. องคการบริหารสวนตําบล หรือ ที่เรียกกันอยางยอวา “อบต.” การจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบล  
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (ปจจุบัน
ไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมาจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ใหมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล 
ไดโดย  
    1. มี ร ายไดต ามเกณฑที่ กํ าหนดโดยมี รายได ไม รวมเงิ นอุดหนุน ใน
ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท  
    2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารสภาองคการบริหาร
สวนตําบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและลับ  
    อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  
    องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่หลักในการบริหารประชาชนในเขตพื้นที่
ของตนเอง (มาตรา 67) ซึ่งจะตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี ้ 
    1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
    2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
    4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    5. สงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
    7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    8. บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม อันดี
ของทองถิ่น  
    9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร  
    องคการบริหารสวนตําบลอาจจะทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(มาตรา 68) ดังตอไปนี ้ 
    1. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
    2. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางวิธีอื่น  
    3. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
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    4. ใหมีและบํารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ  
    5. ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  
    6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
    7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
    8. การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
    9. การหาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  
    10. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
    11. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย  
    12. การทองเที่ยว  
    13. การผังเมือง  
    โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
    องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และ
นายกองคการบริหารสวนตําบล  
    สภาองคการบริหารสวนตําบล มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง
เลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  
    สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที ่ดังนี้  
    (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการ 
ขององคการบริหารสวนตําบล  
    (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับ 
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
    (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบาย
และแผนพัฒนาตําบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ  
     - นายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลตามกฎหมาย ดังตอไปนี ้ 
     1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบ ในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนา องคการบริหาร
สวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ  
     2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล  
     3) แตงตั้ งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
     4) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ
เรียบรอย  
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     5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  
     6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอืน่ 
 2.2.8 องคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ถือเปนหนวยงานองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบ
ใหมที่เล็กที่สุดของประเทศ แตมีขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอจะใหเปนองคกรของ
ประชาชนในทองถิ่นสามารถเขาไปมีสวนรวมบริหารจัดการและพัฒนาตําบล รวมทั้งเปนเวที
ประชาธิปไตยในการระดมความรู ความคิด การตัดสินใจวางแผน การดําเนินการ และทรัพยากร เพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  วิวัฒนาการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542 ไดวิวัฒนาการเรื่อยมา ดังนี้   
  สันติ กิตติสิมานนท และคนอื่น  ๆ(2548) ไดสรุปการปกครองระดับตําบลวาในป พ.ศ. 2498 
ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ไดเดินทางไปตางประเทศ ทั้งอเมริกา และยุโรปไดเห็นวาราษฎรในทองถิ่นเขา มี
การประชุมปรึกษาหารือในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนซึ่งผิดกับประเทศไทย ประชาชนในชนบทไมมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองเลยจึงไดสั่งการใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง สภาตําบล
ขึ้นทั่วประเทศภายใน 3 เดือน กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีคําสั่งที่ 222 / 2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2499 จัดระเบียบสภาตําบลขึ้นและไดประกาศตั้งสภาตําบลขึ้นทั่วประเทศจํานวน 4,000 กวาแหง 
และในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 
ขึ้นดวย เพื่อจัดตั้งตําบลที่เปนชุมชนขนาดใหญขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรนิติ
บุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีกํานันเปนประธานนับวาเปนการจัดตั้งองคกรนิติบุคคลในระดับตําบล 
เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูและฝกฝนปฏิบัติประชาธิปไตยทั้งประเทศขึ้นเปนครั้งแรก องคการบริหาร
สวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตํ าบลแลองคการบริหารส วนตําบล กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยไดสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลไวดังนี้ 
การบริหารและการปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
ประสบปญหาความไมพรอมในดานตางๆ หลายประการ ทั้งในรายไดและบุคลากร เนื่องจากทองถิ่นไม
มีฐานภาษ ีและเก็บภาษีบํารุงทองที่ไดนอย อีกทั้งบุคลากรสวนใหญมีขีดความสามารถในการบริหารงาน
จํากัด เชน จัดทํางบประมาณไมเปน องคการบริหารสวนตําบล จึงถูกยกเลิกในเวลาตอมา โดยประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที ่326 ลงวันที ่13 ธันวาคม 2515  
  นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาประเทศไทยก็ไมมีหนวยการปกครองทองถิ่นระดับตําบล
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 เมื่อรัฐบาลภายใตการนําของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไดกําหนด
นโยบายดานการเมืองการปกครองที่จะสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นระดับตําบลเปนนิติบุคคล 
เพื่อใหมีความคลองตัวและรวมกันแกไขปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  กระทรวงมหาดไทย จึงไดมีคําสั่งที่ 802 / 2535 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2535 และ
คําสั่งที่ 816 / 2535 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาปรับปรุงระบบ
การบริหารการปกครองทองถิ่นและในเวลาตอมารัฐบาลไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 262 / 2535 
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ลงวันที ่11 ธันวาคม 2535 คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองทองถิ่นเพื่อทําการศึกษา
และพิจารณาปรับปรุงสภาตําบลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 พบวา สภาตําบลไดจัดตั้งมาเปน
ระยะเวลา 20 ปไมมีฐานะเปนนิติบุคคลทําใหไมสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพขาดความ
คลองตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบล
เสียใหมใหสามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีการยกฐานะสภา
ตําบลซึ่งมีรายไดตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเปน “องคการบริหารสวนตําบล” ซึ่งเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 111 ตอนที่ 53 ก (2 ธันวาคม 2537) โดยมีผลใชบังคับเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาพนกําหนดไปแลว 90 วัน ทําใหในเวลาตอมามีการยกเลิกสภาตําบล ตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ทั้งหมดทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่ง แตในบรรดาคณะกรรมการสภาตําบลที่มีอยู
กอนกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระของประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 326 และใหกระทรวงมหาดไทยยกฐานะสภาตําบลดังกลาวขึ้นเปนสภาตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล กรณีสภา
ตําบลใดที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป กอนวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท กระทรวงมหาดไทยจะทํา
การยกฐานะสภาตําบลนั้นขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต. ภายใน 90 วัน นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดังนั้น จึงไดยกฐานะสภาตําบล 617 แหง ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 องคการบริหารสวนตําบลจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล
และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นระดับลางสุด และถาสภาตําบลใดมีรายไดเขาเกณฑตามที่กฎหมาย
กําหนดไวตามมาตรา 40 ก็จะตองยกฐานะสภาตําบลนั้น ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะทํา
ใหสภาตําบลมีจํานวนลดลงทุกป   
  พ.ศ. 2537-2545 รัฐบาลชุดเดิมที่มี นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดเสนอ
ออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 เปนตนมา ทําใหสภาตําบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที ่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีฐานะเปนนิติบุคคลและหากสภาตําบลใดรายไดเฉลี่ย 3 ปยอนหลังตั้งแต 
150,000 บาท ขึ้นไป ก็ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลไดโดยมี
พื้นที่เชนเดียวกับพื้นที่ของตําบลตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองที่แตไมรวมพื้นที่ในเขต
เทศบาล สุขาภิบาลและเมืองพัทยา (แตทับซอนกับพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดได)  
  ครั้งที่ 1 จํานวน 617 แหง (ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนพิเศษ 6 ง 
ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538) มีผลใชบังคบัตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 
  ครั้งที่ 2 จํานวน 2,143 แหง (ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 9 ง      
ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่30 มีนาคม พ.ศ. 2539 
  ครั้งที่ 3 จํานวน 3,637 แหง ผลบังคับประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนพิเศษ    
52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540 
  ครั้งที่ 4 จํานวน 350 แหง (ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 1136 ตอนพิเศษ 82 ง  
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
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 2.2.9 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแลวถึงสามรูปแบบ ดังจะเสนอตามลําดับดังนี้ 
  1. โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามการประกาศใช
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 จะมีสภาองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกโดยตําแหนง ไดแก กํานัน ผูใหญบานในตําบล และแพทย
ประจําตําบลและสมาชิกซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้น หมูบานละ 2 คน 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะเลือกคณะบุคคลขึ้นเปนคณะกรรมการบริหารองคการ 
บริหารสวนตําบล ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ไมเกิน 2 คน และสมาชิกซึ่งไดรับการเลือกตั้งไมเกิน  
4 คน นอกจาก นี้ สภาองคการบริหารสวนตําบลจะเลือกสมาชิกดวยกันเปนประธานสภาคนหนึ่ง  
ซึ่งบุคคลเหลานี้จะตองไมเปนคณะกรรมการการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเวลาเดียวกัน 
เปนประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งเชนกัน      
ดังแผนภาพ โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 
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ภาพที ่2.1 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ใชในป พ.ศ. 2537-2541 
ที่มา: พรทิพย คําพอ (2544) 
 
  2. โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามการประกาศใช
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย หมวดวาดวยการปกครอง
ทองถิ่น ทําใหโครงสรางของสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
   1) โครงสรางสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกหมูบานละ 2 คน 
องคการบริหารสวนตําบลใดม ี1 หมูบาน ใหมีสมาชิก 6 คน องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน 
ใหมีสมาชิกไดหมูบานละ 3 คน (เดิมสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน 
และสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน) 
   2) โครงสรางฝายบริหาร ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และ
กรรมการบริหาร 2 คน โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเลือกแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง

องคการบริหารสวนตําบล 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

- กํานัน  
- ผูใหญบานทุกคนในเขต อบต.  
- แพทยประจําตําบล 
- สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งจาก
ราษฎรหมูบานละ 2 คน 

คณะกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล 

- กํานัน (เปนประธานฯใน 4 ปแรกโดย
ตําแหนง) 
- ผูใหญบานไมเกิน 2 คน ตามมติสภาฯ 
- สมาชิกซึ่งไดรับการเลือกตั้งไมเกิน 4 คน  
ตามมติสภาฯ 
 

พนักงานสวนตําบล 
- สํานักงานปลัด     
- สวนการคลัง 
- สวนโยธา 
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ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (เดิมประกอบดวย กํานัน 
ผูใหญบาน ไมเกิน 2 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งไมเกิน 4 คน) 
  3. โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลใหมเกิดจากการเสนอแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 
ประกอบดวยโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
   1) สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกหมูบานละ 2 คน เหมือน
โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546 
   2) คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน
ตําบล 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ดังแผนภาพโครงสรางองคการบริหารสวน
ตําบลตามระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2546 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2  โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใชในป พ.ศ. 2542-2546 
ที่มา:  โกวิทย พวงงาม (2548) 
 

องคการบริหารสวนตําบล 

         สภาองคการบริหารสวนตําบล 
- สมาชิกหมูบานละ 2 คน 
- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบานใหมี 
   สมาชิกหมูบานละ 3 คน 
- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบานใหมี 
  สมาชิกหมูบานละ 6 คน 
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือ 
  สภาชิกสภา 1 คน 
 
 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
- คณะผูบริหารเลือกจากสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เสนอให
นายอําเภอแตงตั้ง 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
 

 
สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล 

และสวนตางๆ ขององคการบรหิารสวนตําบล 
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  4. โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลใหม เกิดจากการเสนอแก ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
ประกอบดวยโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
   1) สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกหมูบานละ 2 คน เหมือน
โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546 
   2) คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนตําบล 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน มาจากนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง     
ดังแผนภาพโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3 โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใชในป พ.ศ. 2546-ปจจุบัน 
ที่มา: โกวิทย พวงงาม (2552) 

องคการบริหารสวนตําบล 

         สภาองคการบริหารสวนตําบล 
- สมาชิกหมูบานละ 2 คน 
- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน 
  ใหมีสมาชิก หมูบานละ 3 คน 
- องคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน 
  ใหมีสมาชิก หมูบานละ 6 คน 
 
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  หรือสภาชิกสภา 1 คน 
 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
นายกอาจแตงตั้ง 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลไมเกิน 
2 คน 
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
1 คน 
 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และสวนตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
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 2.2.10 การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
  จากผลของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 288 ที่ตองการใหมีการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานบุคคลของทองถิ่น ซึ่งแตเดิมอยูภายใตการดูแลของ ก.ท. ก.ก. ก.จ. หรือ ก.สภ. 
แลวแตกรณี มาเปนระบบการบริหารงานบุคคลที่มีจุดเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) เปนจุดศูนยกลางที่จะมากํากับดูแลการบริหารงานบุคคลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ โดย ก.ถ.นี้ มีการกําหนดใหคณะกรรมการเปนไตรภาค ี       
ที่ประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่ เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
และผูทรงคุณวุฒิจํานวนฝายละเทากัน สงผลใหระบบการบริหารงานบุคคลที่ราชการสวนกลาง    
เปนผูควบคุมแตเพียงฝายเดียวสิ้นสุดลง และเปดโอกาสใหทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงาน
บุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น 
  สําหรับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบลนั้น ก็ไดมีการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานบุคคลใหมเชนเดียวกับ ก.ถ. โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหในระดับจังหวัดนั้น องคการบริหารสวนตําบลมีคณะกรรมการ
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นของตนเองรวมกัน เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นของตนเองโดยตรง และในระดับประเทศยังกําหนดใหมีคณะกรรมการ
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดมาตรฐาน
ของการบริหารงานบุคคลของทองถิ่นในระดับจังหวัดใหมีความสอดคลองกัน 
  สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มีดังนี ้(สถาบันพระปกเกลา สารานุกรมการปกครองทองถิ่น หมวดที่ 3, 2547) 
  1. คณะกรรมการกลางองคการบริหารสวนตําบล 
   มีจํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 18 คน ประกอบดวย 1) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน      
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 3) ผูแทนองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 3 คน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน 4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ซึ่ง
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถในดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการ
บริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยใหกรรมการ (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน 9 คน และกรรมการ (3) เสนอรายชื่อ
บุคคล จํานวน 9 คน และใหทั้ง 18 คนประชุมกันเองเพ่ือคัดเลือกใหเหลือ 6 คน 
  2. คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
   ในแตละจังหวัดจะมีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรวมกันคณะหนึ่ง            
มีจํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 27 คน ประกอบดวย 1) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัด 
ซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน 2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวน 8 คน     
3) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน ดังนี้ 
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   - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง 
จํานวน 3 คน  
   - ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้น คัดเลือก
กันเอง จํานวน 3 คน  
   - ผูแทนพนักงานสวนตําบล ซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้น
คัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน 4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการ
บริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการ (1) และ (2) เสนอรายชื่อ จํานวน 15 คน และ
กรรมการ (3) เสนอรายชื่อ จํานวน 15 คน และใหบุคคลทั้ง 30 คนทําการคัดเลือกกันเองใหเหลือ 9 คน 
 2.2.11 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่ตอง
ทําหนาที่พัฒนาพื้นที่ในตําบลใหเจริญตามรายไดและงบประมาณในตําบล นอกจากนี้ยังมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรฆาสัตวและผลประโยชนอื่นที่เกิด
จากการฆาสัตว ซึ่งแตเดิมองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บให ดังนั้น จะเห็นไดวารายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลมีหลายทาง ซึ่งแบงเปนหมวดไดดังนี้ (โกวิทย พวงงาม, 2550) 
  1. ภาษีอากรและคาธรรมเนียม ไดแก ภาษีบํารุงทองที ่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย 
อากรฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตลอเลื่อนอากร
เมื่อจัดเก็บไดในจังหวัด จัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบลตาม หลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไว 
กฎหมายวาดวยการนั้น (พ.ร.บ.การขนสงทางบก/พ.ร.บ. รถยนต) ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนัน อากรรังนกนางแอนคาธรรมเนียมตาม
กฎหมายวาดวยน้ําบาดาล อากรประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมาย วาดวยการ
ประมง คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม คาธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ เมื่อจัดเก็บไดใน
องคการบริหารสวนตําบลใดใหแบงใหองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
กระทรวงมหาดไทย ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่กฎหมายกําหนด 
  2. เงินอุดหนุนรัฐบาล 
  3. รายไดทรัพยสินและรายไดประเภทอื่นๆ ไดแก รายไดจากทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล รายไดจากกิจการเกี่ยวกับ
การพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให รายไดอื่นตามที่รัฐบาล
หรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให รายไดอ่ืนตามที่จะมีกฎหมายใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
  4. เงินกู โดยมีหลักการดังนี ้
   4.1 กูจาก กระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคล 
   4.2 การกูตาม (4.1) กระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   4.3 การกูตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
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 2.2.12 รายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
  เมื่อพิจารณาถึงรายจายขององคการบริหารสวนตําบล พบวา มีรายจายหลายทาง
เชนกัน เปนตนวา เปนรายจายประจํา เชน คาจาง คาตอบแทน คาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ 
นอกจากนั้น รายจายขององคการบริหารสวนตําบล ตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ดวยรายจายของ
องคการบริหารสวนตําบล (โกวิทย พวงงาม, 2550) ไดแก เงินเดือน คาจาง เงินคาตอบแทนอื่นๆ          
คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาที่ดิน สิ่งกอสรางและทรัพยสินอื่นๆ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
หนวยงานอื่ นๆ  และรายจ ายอื่น ใดตามขอผูกพันหรือตามที่ กฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 2.2.13 การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 
  1. นายอําเภอกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมาย 
  2. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลไดหากมีการ
กระทําเปนการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือไมชอบดวยกฎหมายของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
  3. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหผูบริหารทั้งคณะหรือบางคนพนจากตําแหนง
เมื่อเห็นวามีการกระทําฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 2.2.14 ปญหาอุปสรรคในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
  ชาติชัย อุดมกิจมงคล (2553) ไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของ
อบต. พบปญหาการดําเนินงานของ อบต. ดังนี้ 
  1. ปญหาจากเงื่อนไขการจัดตั้ง 
   กองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง ชี้ประเด็นปญหาการประกาศจัดตั้ง 
อบต. โดยอาศัยเงื่อนไขตามรายไดเพียงอยางเดียวกอใหเกิดปญหาตางๆ คือ 
   1) พื้นที่ของ อบต. สวนมากไมมีสภาพที่ชุมชน แตมีสภาพเปนปาประเภทตางๆ 
ทําใหไมสามารถดําเนินการตามภารกิจการของ อบต.ได 
   2) จํานวนหมูบานที่นอยเกินไป หรือมากเกินไป สงผลตอจํานวนสมาชิกสภา 
อบต. ซึ่งตองจายใหแกสมาชิกสภา อบต. 
   3) รายไดที่กําหนดไวเฉลี่ย 3 ป ไมนอยกวา 150,000 บาท (ไมรวมเงินอุดหนุน) 
ไมเพียงพอตอรายจายประจํา ซึ่ง อบต. ที่มีหมูบานประมาณ 5 หมูบาน จะตองใชจายงบประมาณเปน
รายจายประจําปแตละปประมาณ 500,000 บาท เปนคาเงินเดือน คาจางพนักงานลูกจาง และ
คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (ไมรวมงบประมาณคาบริหารงานประจําสํานักงาน) 
  2. ปญหาอํานาจหนาที่ของ อบต. มีดังนี ้
   1) อํานาจหนาที่ของ อบต. ตามกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดไวกวางขวางไมชัดเจน โดยไมคํานึงฐานการคลังและขีดความสามารถทางการบริหารรม
ถึงทักษะดานเทคนิควิชาการตางๆ ทําให อบต. จํานวนมากที่มีรายไดนอยและขาดความรูทางเทคนิค
ไมสามารถดําเนินกิจการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ได สงผลตอความเชื่อมั่น และความศรัทธาของ
ประชาชนตอ อบต. 



 37

   2) อบต. มุงเนนดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะการจัดทํากิจการสาธารณะดาน
กายภาพและโครงสรางพื้นฐาน โดยมุงจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ จัดจางเปนหลัก สมาชิกสภา 
อบต. และคณะกรรมการบริหารหรือดํ า เนินกิจกรรมดานสิ่ งแวดลอมหรือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกิจกรรมสาธารณสุข หรือกิจกรรมดานการศึกษา 
   3) อบต. ยังไมสามารถดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ในบางเรื่องไดเนื่องจาก
หนวยงานของรัฐยังไมไดมอบหมายภารกิจให อบต. จัดทําเพราะกฎหมายระเบียบตางๆ ยังไมมีการ
ปรับปรุงแกไขให อบต.มีอํานาจดําเนินกิจการได 
   4) อบต.สวนใหญยังไมสนใจหรือไมเขาใจ ในการประสานการดําเนินกิจการ
รวมกับหนวยงานของรัฐ ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. มักจะผลักภาระใหเปนของหนวยงานของรัฐ
หรือยังไมมีการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น (เทศบาล สุขาภิบาล และอบจ.) ในการทํา
กิจการปฏิบัติที่ชัดเจนวา อบต. จะดําเนินการอยางไร 
   5) สมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการบริหาร อบต. ยังไมเขาใจในบทบาท 
อํานาจและหนาที่ รวมถึงการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่นั้นๆ วาจะดําเนินการไดอยางไรหรืออาจ
กลาวไดวา อบต. ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ขาดคูมือที่จะแนะนําการทํางาน
ตามอํานาจหนาที่ที่เปนรูปธรรม เขาใจงาย และปฏิบัติได 
  3. ปญหาการคลังของ อบต. 
   1) ฐานรายไดของ อบต. สวนใหญทั่วประเทศยังไมกวางพอที่จะหารายไดให
เพียงพอตอภารกิจที่กฎหมายกําหนดไว ทําให อบต. สวนใหญตองพึ่งพาเงินอุดหนุน ขาดอิสระในการ
บริหารงาน 
   2) ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดของอบต.ต่ํา ที่ผานมาการจัดเก็บรายได
ตองพึ่งพาสวนราชการอื่นๆ หาก อบต. ตองดําเนินการจัดเก็บรายไดเองจะประสบปญหาดาน                  
ขีดความสามารถของพนักงาน อบต. และจํานวนพนักงานที่จะจัดเก็บ 
   3) อบต. สวนใหญยังมีขีดความสามารถทางดานการคลังอยูในระดับต่ําทั้งนี้
เพราะมีปญหาจากหลายสาเหตุ เชน มีขอจํากัดเรื่องแหลงรายได ไมมีบุคลากรที่มีประสบการณและ
ความรูดานการคลัง ฯลฯ 
  4. ปญหาอํานาจอิทธิพล 
   1) อํานาจและอิทธิพลของระบบบริหารราชการของหนวยงานราชการตั้งแต
สมัยที่เปนสภาตําบลยังครอบงําการดําเนินงานดานการคลังของ อบต. อยูมาก โดยเฉพาะดานการจัด
งบประมาณรายจาย 
   2) อํานาจและอิทธิพลของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภา อบต. โดย
ตําแหนงเหนือการใชดุลยพินิจโดยอิสระของสมาชิกสภา อบต. และกรรมการบริหารที่มาจากการ
เลือกตั้ง สงผลให อบต. ประสบปญหาความขัดแยง และความไมเห็นพองกันในการทํากิจการสาธารณะ
เพื่อทองถิ่น 
  5. ปญหาการขาดทักษะการบริหาร 



 38

   1) อบต.สวนใหญเกิดปญหาการแบงแยกบทบาทและภารกิจระหวางสภา อบต.
และคณะกรรมการบริหาร อบต. ทําใหแตละฝายไมปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน ซึ่งเปนที่
ทําใหเกิดความขัดแยงใน อบต. 
   2) สมาชิกสภา อบต. ประธานสภา อบต. ยังไมเขาใจบทบาทและหนาที่ของ
กิจการสภา อบต. ที่ตองดําเนินการทั้งในเรื่องกฏ ระเบียบ ขอบังคับการประชุมสภา อบต. การ
ควบคุมการประชุมสภา อบต. การหาขอมูลสนับสนุนการประชุมของสมาชิกสภา อบต. รวมทั้งการจด
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. ซึ่งยังขาดการบันทึกอยางเปนทางการและถูกตอง สภา อบต.
บางแหงมีการแกไขรายงานการประชุมโดยไมถูกตองตามระเบียบ และขอบังคับ ลักษณะปญหานี้จะ
เกิดกรณีปญหาความถูกตองตามกฎหมาย ถารายงานการประชุมสภา อบต. มีผลตอมติของสภาอบต. 
ที่เก่ียวกับการอนุมัติการอนุญาต การใหความเห็นชอบในกิจการสาธารณะของ อบต. 
   3) คณะกรรมการบริหาร อบต. ขาดทักษะในการบริหารจัดการองคกรอบต. 
บางแหง คณะกรรมการบริหาร บริหารงานแบบอํานาจนิยมบริหารตามใจตัวเองและพวกพองไมยึด
กฎ ระเบียบ และขอบังคับในการบริหาร โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การคลัง การบัญชีการจัดซื้อ 
จัดจาง หากปลัด อบต. ที่บรรจุใหมขาดประสบการทางการบริหารมักจะตกอยูใตอํานาจการบริหาร
แบบอํานาจนิยมของคณะกรรมการบริหารหรือไมก็มีความขัดแยงกับปลัด อบต. อยางรุนแรง 
   4) ปญหาการบริหารภายใตกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่มีมาก ยุงยากซับซอน
จนสมชิกสภา อบต. คณะกรรมการบริหาร อบต. หรือแมแตพนักงาน อบต. ปลัด อบต. ไมสามารถ
สรางความเขาในกับกฎระเบียบตางๆ ได เปนเหตุใหการปฏิบัติงานมีความบกพรองและผิดกฎหมาย 
ผิดระเบียบในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
  6. ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน 
   1) ประชาชนโดยทั่วไปยังไมเขาใจทั้งโครงสราง อํานาจหนาที่ของ อบต. ในฐานะ
องคการปกครองสวนทองถิ่น มักเคยชินตอรูปแบบสภาตําบล และเคยชินตอบทบาทการทํางานของ
กํานันผูใหญบาน 
   2) ประชาชนสวนมากยังขาดการมีสวนรวมในการควบคุม ตรวจสอบติดตาม
การทํางานของ อบต. เปนเหตุให อบต. เปนองคกรของรัฐ (ระดับทองถิ่น) ในตําบล หมูบานมีอิทธิพล
เหนือวิถีชีวิตของประชาชน เปนเจานายใหม ของประชาชน 
   3) ประชาชนบางแหงใหความคาดหวังกับ อบต. สูงเกินไป โดยเขาใจวาอบต. 
จะเปนองคกรที่มาทําหนาที่แทนหนวยงานราชการ จึงเรียกรองให อบต. ทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับ
หนวยราชการ โดยไมคํานึงถึงรายไดของ อบต. วามีเทาใด 
 2.2.15 ระดับชั้นและเกณฑการแบงระดับองคการบริหารสวนตําบล 
  ขอมูลจากฐานขอมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกลา แสดงเนื้อหา
เกี่ยวกับระดับชั้นและเกณฑการแบงระดับองคการบริหารสวนตําบลวา องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่นจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที ่2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมีฉบับแกไขเพ่ิมเติมในเวลาตอมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมี
การกระจายอํานาจสูองคกรประชาชนในระดับตําบลอยางมาก โดยไดยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายได
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ตามเกณฑคือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 
150,000 บาท ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล กลาวไดวาการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลนี้เปน
ผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมที่ตองการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลจึงเปน
มิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอํานาจสูทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบล มีความสําคัญตอทองถิ่นเปนอยางมาก เพราะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด 
แตใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องคการบริหารสวนตําบลเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนระดับตําบล หมูบานไดเขามามีสวนรวม
ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย กอนที่จะมีการยุบรวม อบต. เขากับราชการสวน
ทองถิ่นรูปแบบอื่น และตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มมากขึ้นนั้น มีองคการบริหาร
สวนตําบลประมาณ 6,500 แหง (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550) โดยมีการแบงระดับออกเปน     
5 ชั้น ตามระดับของรายได ดังนี้ 1) อบต.ชั้น 1รายไดตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป 2) อบต.ชั้น 2 รายได
ระหวาง 12 - 20 ลานบาท 3) อบต.ชั้น 3 รายไดระหวาง 6 - 12 ลานบาท 4) อบต.ชั้น 4 รายไดไมเกิน    
6 ลานบาท 5) อบต. ชั้น 5 รายไดไมเกิน 3 ลานบาท 
  ตอมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ไดมีการยุบรวม อบต. เขากับราชการสวน
ทองถิ่นรูปแบบอื่น และตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มขึ้น ปจจุบันจึงมีจํานวนองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนทั้งสิ้น 6,725 แหง และมีการเปลี่ยนแปลงการแบงกลุม อบต. เปน 3 ขนาด คือ 
  1. อบต. ขนาดใหญ (สวนใหญจะเปน อบต. ชั้น 1 เดิม) 
  2. อบต. ขนาดกลาง (สวนใหญจะเปน อบต. ชั้น 2 และ อบต. ชั้น 3 เดิม) 
  3. อบต. ขนาดเล็ก (สวนใหญจะเปน อบต. ชั้น 4 และ อบต. ชั้น 5 เดิม) 
  โดยมีหลักเกณฑสําคัญที่ใชแบงขนาด อบต. ม ี5 เกณฑท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) เกณฑระดับรายได  
   (1) รายไดไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลานบาท เปน อบต. ขนาดใหญ  
   (2) รายไดไมรวมเงินอุดหนุน 6 - 20 ลานบาท เปน อบต. ขนาดกลาง  
   (3) รายไดไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวา 6 ลานบาท เปน อบต. ขนาดเล็ก 
  2) เกณฑตัวชี้วัดดานคาใชจายบุคลากร 
  3) เกณฑตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจและสังคม  
   (1) จํานวนพื้นที ่ 
   (2) จํานวนประชากร 
   (3) จํานวนโครงสรางพื้นฐาน  
   (4) จํานวนโรงฆาสัตว  
   (5) จํานวนตลาดสด  
   (6) จํานวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม  
   (7) จํานวนโรงเรียน  
   (8) จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก  
   (9) จํานวนโรงแรม  
   (10) จํานวนศาสนสถาน  
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   (11) จํานวนสถานพยาบาล  
   (12) จํานวนศูนยการคา  
   (13) การประกาศให อบต. เปนเขตควบคุมอาคาร  
   (14) การประกาศใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย  
   (15) จํานวนวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (16) จํานวนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือดานการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
   (17) จํานวนโครงสรางสวนราชการ  
   (18) จํานวนหนวยกิจการพาณิชย 
  4) เกณฑตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  
   (1) ประสิทธิภาพดานการจัดเก็บรายได  
   (2) ประสิทธิภาพดานการบริหารแผนงานและงบประมาณ  
   (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานงานบุคคล  
   (4) ประสิทธิภาพและประสทิธิผลดานการบริการ 
  5) เกณฑตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาล  
   (1) หลักนิติธรรม  
   (2) หลักคุณธรรม  
   (3) หลักความโปรงใส  
   (4) การมีสวนรวมของประชาชน  
   (5) หลักความรับผิดชอบ  
   (6) ความคุมคา 
 2.2.16 บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
  บทบาทหนาทีอ่งคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 
  1. หนาที่ทั่วไป (มาตรา 66) 
  2. หนาที่ที่ตองกระทํา (มาตรา 67) 
  3. หนาที่ที่อาจพิจารณากระทําได ทั้งนี้โดยพิจารณาจากความจําเปนของราษฎรใน
แตละเขตพื้นที่ (มาตรา 68) และถาพิจารณาจากกฎหมายตางๆ บทบาทขององคการบริหารสวน
ตําบล สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1. บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542  
    มาตรา 66 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
    มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลมีบทบาทหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
    1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก 
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    2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    3. การปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
    4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    5. การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
    7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
    8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น 
    9. ปฏิบัติหนาที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร 
    มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํา
กิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้  
    1. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
    2. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
    3. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
    4. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และ 
สวนสาธารณะ 
    5. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
    6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
    7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
    8. การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
    9. หาผลประโยชนจากทรัพยสนิขององคการบริหารสวนตําบล 
    10. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
    11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
    12. การทองเที่ยว 
    13. การผังเมือง 
    (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) 
    มาตรา 69 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 66 
มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรมหรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงให 
องคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลมี
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาวใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือ หนวยงานรัฐ 
นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย 
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    มาตรา 70 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับ
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
    มาตรา 71 องคการบริหารสวนตําบล อาจออกขอบังคับตําบล เพื่อใชบังคับ
ในตําบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหารอยบาท 
    รางขอบังคับตําบลจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เขาชื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น 
    เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบราง
ขอบังคับตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหประสานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศขอบังคับตําบล
ตอไป 
    ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบังคับตําบลใด ใหสงคืนสภา
องคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบังคับตําบลดังกลาว
เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลนั้นใหม แตถาเปนราง
ขอบังคับตําบลที่กําหนดใหมีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอําเภอไมเห็นชอบดวยใหรางขอบังคับ
ตําบลนั้นเปนอันตกไป 
    เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบังคับตําบลตาม
วรรคสี่แลวมีมติยืนยันตามรางขอบังคับตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและ
ประกาศเปนขอบังคับตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอแตถาสภาองคการ บริหาร
สวนตําบลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยัน
ดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มี
อยูใหรางขอบังคับตําบลนั้นเปนอันตกไป 
    มาตรา 72 ใหองคการบริหารสวนตําบล มีพนักงานสวนตําบลและอาจ
จัดแบงการบริหารงาน ออกเปน 
    (1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    (2) สวนตางๆ ที่องคอารบริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น 
    ระเบียบพนักงานสวนตําบลใหตราขึ้นเปนพระราชกฤษฎีกา 
    เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลอาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปนและในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ให
กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 
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    มาตรา 73 องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหาร
สวนตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวย
การบริหาร ราชการสวนทองถิ่นอ่ืน เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภา
ตําบลองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นที่เก่ียวของและกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทํา และเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของตน 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีในชวงปจจุบันไดสงผล
ทําใหสังคมการเมือง เทคโนโลยีในชวงปจจุบันไดสงผลทําใหสังคมการเมืองเกือบทุกแหงเผชิญกับ
ปญหาสําคัญท่ีคลายคลึงกัน อันไดแก การมีรัฐบาล และระบบราชการที่ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิผล ขาดความยืดหยุน ทํางานลาชา ไมทันกาล เนื่องจากเปนกลไก และกระบวนการที่
ออกแบบและกําหนดขึ้น เพื่อใชในบริบทของสังคมอุตสาหกรรมที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตัวแทน เนนการจัดโครงสรางอํานาจในแนวตั้ง การปฏิบัติงานตามระเบียบและ
แนวทางที่รัดกุม เคยชินกับการดํารงอยูในสถานการณที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไมรวดเร็ว แตเมื่อ
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวดเร็ว ซับซอน
และมีความไมแนนอนสูง จึงปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดคอนขางชา 
 การปฏิรูประบบการจัดการปกครอง จึงเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอสภาวะโลกาภิวัตนและ
ปญหาการขาดประสิทธิผลของการจัดการปกครองภายในสังคมการเมือง โลกาภิวัตนทําใหสังคม
การเมืองเผชิญกับสถานการณเชิงแขงขันที่คอนขางสูง ทําใหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตอเนื่องขาดความชัดเจนจนยากที่จะคาดการณไดอยางถูกตอง ในขณะที่
ในชวงหลายสิบปที่ผานมา ประเทศตางๆ มักจัดการปกครองโดยเนนใหรัฐมีบทบาทชี้นํา และเขามา
แทรกแซงในกิจการสาธารณะตางๆ เปนสําคัญ จนทําใหบทบาทหนาที่ ขนาด จํานวนขององคการ 
ขาราชการภาครัฐขยายตัวจํานวนขึ้นอยางกาวกระโดด และกลายเปนปญหาสําคัญของภาครัฐในชวง
ปจจุบันทําใหภาระดานคาใชจายของรัฐเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการเพิ่มรายไดจากภาษี
และรายไดอื่นๆ ลดนอยลง จึงทําใหประชาชนทั่วไปเกิดความรูสึกขาดความเชื่อมั่น ไมยอมรับในผล
การทํางานขององคการภาครัฐ (Igraham: 1994, OECD: 1996 อางถึงใน สุพจน ทรายแกว, 2541) 
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) กระแสการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดเกิดแลวอยาง รวดเร็วดวยยุคโลกาภิวัตน จึงทําใหเกิดพลังกดดันทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ รวมทั้งปญหา และความตองการบริการสาธารณะของรัฐจากประชาชน 
และภาคเอกชนภาครัฐเปนองคการ ขนาดใหญ จึงถูกเพงเล็งขาดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือ
ธรรมาภิบาล มขีั้นตอน กฎระเบียบมากลาชา ไมทันสมัย บุคลากรของรัฐขาดจิตสํานึกในการบริการที่
ดี ขาดองคความรู ขาดการยืดหยุน ดังนั้น การบริหารรัฐตองมีหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ 
(Total Quality Management: TQM) การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) 
การบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management: RBM) 
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 ในปจจุบันกระแสการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐซึ่งมีอิทธิพลเหนือกรอบแนวคิดอื่นและ 
สงผลอยางสําคัญตอการปฏิรูปในหลายประเทศทั่วโลก ไดแก “การจัดการภาครัฐแนวใหม” (New 
Public Management) ซึ่งเปนกลุมแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มีแกนกลางสําคัญมุงแสวงหาแนวทางใน 
การนําเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติในภาคธุรกิจเอกชน (Business Approach) มาปรับใชในการ 
บริหารงานภาครัฐ โดยมีรากฐานความคิดคือการนําเอา “กลไกทางการตลาด” มาปรับใชเพื่อทําให 
ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชนผูรับบริการมีความสัมพันธเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นใน 
ตลาดและถูกขับเคลื่อนไปตามแรงผลักของการแขงขัน  
 แนวคิดใหมนี้ตองการลดขนาดและบทบาทของภาครัฐใหเล็กลงหรือใหมีเหลือนอยที่สุด 
หรือปรับใหเขาสูการแขงขันในระบบตลาดโดยอาศัยวิธีการตางๆ เชน การลดการควบคุม การทําให 
ถูกตองตามกฎหมาย การแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนของเอกชน การทดสอบตลาดและการทําให 
บุคคลภายนอกเขามาดําเนินการแทน หรือการใหธุรกิจเอกชนสามารถคัดคานเพื่อเปดใหมีการแขงขัน 
และประการตอมา ตองการเปลี่ยนแปลงใหการบริหารราชการแผนดินมีความทันสมัยโดยนําเอาวิธีการ 
บริหารจัดการในเชิงธุรกิจเขามาประยุกตปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการให
บริหารประชาชน เชน ระบบการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานเพื่อ 
กําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา ตลอดจนการบริหารคุณภาพ (ทศพร      
ศิริสัมพันธ, 2549)  
 อยางไรก็ตาม ไดมีการวิพากษกรอบแนวคิดนี้โดยกลุมแนวคิดที่วิพากษไดหนักแนนที่สุด 
กลุมหนึ่งก็คือกลุม “การบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งชี้ใหเห็นวา การบริหารงาน
ภาครัฐ เปนกิจกรรมทางสังคมที่ไมอาจยึดถือและขับเคลื่อนไปตามคุณคาทางการบริหารแบบธุรกิจ
เอกชนที ่มุงเนนเรื่องประสิทธิภาพหรือคุณคาทางเศรษฐกิจภายใตระบบทุนนิยมเสรีซึ่งใหความสําคัญ
กับกลไก ทางการตลาดและการแขงขัน หากแตตองอยูบนพื้นฐานของการยอมรับและใหความสําคัญ
ตอคุณคา ในทางการเมืองดวย ซึ่งไดแก คุณคาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
กลาวอีกนัย หนึ่งก็คือ การบริหารภาครัฐไมควรจะวางอยูบนคุณคาที่ใหความสําคัญกับประชาชนใน
ฐานะ “ลูกคา” แตตองมีระบบบริหารงานที่ผสมกลมกลืนกับคุณคาแบบประชาธิปไตยซึ่งมอง
ประชาชนฐานะ “พลเมือง” แนวคิดวิพากษเหลานี้ไดพยายามเสนอกรอบแนวคิดขึ้นมาใหมแมวาจะ
ยังไมมีแนวทางที่ลงรอยและชัดเจนนัก  
 ขอวิพากษการจัดการภาครัฐแนวใหมประกอบดวยหลายประเด็น ตัวอยางเชน ปญหาการ
ขัดแยงกันเองของแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ระหวางความพยายามที่จะกระจายภารกิจของ
รัฐออกไปภายใตตัวแบบทางการตลาด กับความจําเปนที่จะตองสรางกลไกการประสานงานในระบบ
บริหารงานภาครัฐ ดูแลปญหาดานความสัมพันธและการถวงดุลฝายบริหารจากฝายนิติบัญญัติ ปญหา
การแปรรูปกิจการภาครัฐที่มีตอการลดทอนคุณคาทางการเมืองในแบบประชาธิปไตยและ 
ผลประโยชนสาธารณะ ปญหาจากความเปนผูประกอบการ (Enterprenuership) จากอิทธิพลของ
กลุมการจัดการนิยมใหมที่ทาทายและลดทอนคุณคาของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ               
ทั้งในความเทาเทียม ความยุติธรรม ความเปนตัวแทน และการมีสวนรวม เปนตน  
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  เปนกรอบความคิดที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และ
เทคนิควิทยาทางการจัดการอยางกวางขวางหลากหลายจนยากที่จํากัดขอบขายและความหมาย 
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(Bevir et al., 2003) อยางไรก็ตาม การจัดการภาครัฐแนวใหมมีลักษณะรวมที่สําคัญก็คือ การมุงเนน
ความสําคัญไปที่ระบบการจัดการมากกวานโยบาย การมุงเนนผลงานและประสิทธิภาพ การมุงปรับ
โครงสรางในระบบราชการที่มีขนาดใหญใหมีขนาดเล็ก การปรับระบบบริหารจัดการใหวางอยูบน
กลไกทางการตลาดมากขึ้นเพื่อกระตุนการแขงขัน การตัดทอนและลดคาใชจายของภาครัฐ การปรับ
รูปแบบการจัดการที่เนนเปาหมายการใชระบบสัญญาวาจางระยะสั้น และการใหใหแรงจูงใจทางการ
เงิน ตลอดจนความเปนอิสระทางการจัดการ 
 แนวคิดนี้ตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมที่
เนนใหความสําคัญตอทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา (Input) อาศัยกฎระเบียบเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดความถูกตอง สุจริต และเปนธรรม หันมาเนนวัตถุประสงคและสัมฤทธิผลของ
การดําเนินงานทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) และความคุมคาของเงิน 
(Value of Money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ
โดยนําเอา เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใชโดยมองวาการบริหารงานมีลักษณะเปน
สากลสภาพ คือ ไมมีความแตกตางกันอยางสําคัญระหวางการบริหารงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐควรเลียนแบบ วิธีการบริหารของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ 
การทําขอตกลงวาดวย ผลงาน การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัดจางบุคลากรภายนอกใหเขามา
ปฏิบัติงานเปนการ ชั่วคราว การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การใหความสําคัญตอ
การสรางภาพลักษณที่ดี ขององคการ รวมทั้งตองใหความสําคัญตอทักษะการบริหารจัดการและการ
บริหารงานแบบมืออาชีพซ่ึง จะทําใหผูบริหารมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารงาน 
 โรดส (R.A.W. Rhodes, 1997) ไดกลาวถึง การจัดการภาครัฐแนวใหม วามีความหมาย
ครอบคลุมอยางนอย 2 ประการ การจัดการนิยม (Managerialism) และเศรษฐศาสตรสถาบันแนวใหม 
(New Institutional Economics) ซึ่งในระยะแรก (กอน ค.ศ. 1985) นั้น การจัดการภาครัฐแนวใหม
มีความหมายคอนขางแคบ และครอบคลุมเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการสมัยใหม ในระยะเวลา
ตอมา (ภายหลังป ค.ศ. 1988) เมื่อบรรดาประเทศสวนใหญไดมีการขยายแนวทาง และปรับเปลี่ยน
มาตรการปฏิรูปไปสูการอิงกับระบบตลาด ทําใหแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหมไดมี
การขยายขอบเขตออกไปจากเดิมใหกวางขวางขึ้น และสงผลใหการจัดการนิยมกลายเปนเพียงสวน
หนึ่งของการจัดการภาครัฐแนวใหมเทานั้น  
 อีวาน เฟอรไลย (Ewan Ferlie, 1996) และคณะไดสํารวจแนวความคิด และจัดแบง
ประเภทของการจัดการภาครัฐแนวใหม ออกเปน 4 แนวทางใหญๆ กลาวคือ  
 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) อันเปนแนวความคิดในระยะเริ่มแรก NPM 
ซึ่งตองการปรับเปลี่ยนใหการบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัย หรือเลียนแบบการบริหารงานใน       
เชิงธุรกิจมากขึ้น (Business-like Approach) โดยเฉพาะการมุงเนนถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 
 2. การลดขนาด และการกระจายอํานาจ (Downsizing and Decentralization) อันเปน
แนวคิดที่ไดรับอิทธิพลมาจากเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิค ซึ่งตองการเปดใหกลไกตลาดเขามาทดแทน
ภาครัฐใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยการจัดกลุมประเภทภารกิจงานหลัก และภารกิจงานรอง 
(Core Function/ Non-care Function) เพื่อเปดใหมีการทดสอบตลาด (Market Testing) หรือการ
คัดคานเพื่อเปดใหมีการแขงขัน (Contestability) การแยกผูซื้อบริการและผูใหบริการออกจากกัน 
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(Purchaser-provider Split) การใชระบบการทําสัญญาขอตกลง (Contractualism) รวมถึงการจัดตั้ง
องคการบริหารงานอิสระของฝายบริหาร (Agencification) 
 3. การมุงสูความเปนเลิศ (In Search of Excellence) อันเปนรูปแบบที่ขยายแนวความคิด
ไปสูเรื่องของวัฒนธรรมองคการ คานิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 4. การใหความสําคัญตอการบริการประชาชน (Public Service Orientation) อันเปนรูปแบบ
ที่มุงเนนคุณภาพของการดําเนินงาน หรือการใหความสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการเปน
อันดับแรก 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค ในฐานะผูปฏิบัติงาน ไดชี้ถึงคุณลักษณะสําคัญของการจัดการภาครัฐ
แนวใหมวา ประกอบดวย 
 1. การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน (Providing High Quality Service that Citizens 
Value) 
 2. การลดการควบคุมจากสวนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน
(Increasing Managerial Autonomy, Particularly by Reducing Central Agency Controls) 
 3. การกําหนดการวัดและการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานทั้งในระดับองคการ และระดับ
บุคคล (Demanding, Measuring, and Rewarding Both Organizational and Individual 
Performance) 
 4. การสรางระบบสนับสนุนทั้ งในดานบุคลากร (เชน ระบบการฝกอบรม ระบบ
คาตอบแทนและระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ) เพื่อชวยใหหนวยงาน
สามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค (Providing the Human and Technological Resources 
that Managers Need to Meet their Performance Targets) 
 5. การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัยทั้งการแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ
ดวยกันเอง และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองวา สิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรปลอยใหภาคเอกชนทํา (Maintaining Receptiveness to 
Competition and Open Mindedness about which Public Purposes should be Performed by 
Public Servants as Apposed to the Private Sector) 
  กระบวนการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ที่ไดมีการผลักดันใหมีการเนินการ
ในชวงปจจุบันโดยรัฐบาล ภายใตกรอบของการจัดการภาครัฐแนวใหมนี้ หากมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องในระยะจะมีผลทําใหระบบราชการไทยมีพัฒนาการไปในแนวทางที่พึงประสงคมากขึ้น อัน
ไดแก การเปนระบบราชการที่มีคุณลักษณะ ดังตอไปนี ้
  ระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคาภาษีของประชาชน 
  1. เปนระบบบริหารราชการที่ซื่อตรง และโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ 
  2. เปนระบบบริหารราชการที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และผลงาน 
  3. เปนระบบบริหารราชการที่มีความคงเสนคงวา มีมาตรฐานของการดําเนินงาน 
  4. เปนระบบบริหารราชการที่มองการณไกล ทันสมัย ทันโลก ทันตอเหตุการณ มีความ
ยึดหยุน ปรับตัวไดรวดเร็วสอดรับกับสถานการณ 
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  5. เปนระบบบริหารราชการที่มีความมั่นคงกลาหาญ (เขมแข็ง) ที่พรอมจะยืนหยัดเคียง
ขางประชาชนไมยอมใหอธรรมมาลวงล้ําได 
  6. เปนระบบบริหารราชการที่ไดรับความไววางใจ เชื่อถือศรัทธาจากประชาชนวาเปน
ระบบที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม 
  7. เปนระบบบริหารราชการที่เขาใจงายและเปนเพ่ือนประชาชน 
   สาระสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมสรุปไดเปนหลักการ 7 ประการ ดังนี้ (Hood, 
1995) 
   1. มุงเนนการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Hands on Professional Management) 
โดยอาศัยนักบริหารที่มีทักษะสูงรับผิดชอบการบริหารขององคกรโดยสวนรวมอยางคลองตัวและเปนอิสระ  
   2. กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
(Explicit Standards and Measures of Performance) โดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และ
ตัวชี้วัด ความสําเร็จที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอผลงานมากกวากระบวนการ  
   3. บริหารโดยมุงเนนการควบคุมผลสัมฤทธิ์ (Output Control) คือ การปรับกระบวน
ทัศน การบริหารจากเดิมที่เนนการควบคุมปจจัยนําเขาและความถูกตองของกฎระเบียบไปสูการมุงเนนที ่
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจนและมีการเชื่อมโยงเขากับการจัดสรร 
ทรัพยากรและการใหรางวัล  
   4. ปรับโครงสรางใหเกิดการกระจายหรือลดความเปนเอกภาพลง (Disaggregation) 
คือ ปรับจากโครงสรางที่เนนความเปนเอกภาพภายในไปสูโครงสรางที่เนนการกระจายงานออกไปยัง 
หนวยงานที่มีขนาดเล็ก  
   5. มุงเนนใหเกิดการแขงขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากขึ้น (Competition) 
เพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการลดคาใชจายในการดําเนินงานและการบรรลุมาตรฐานการจัดทําบริการที่สูงขึ้น  
   6. มุงเนนแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากขึ้น  (Private-Sector-Style 
Management Practices/Business-like Approach) โดยอาศัยแนวทางการจัดการของภาคเอกชน
มาปรับใชกับภาครัฐ เชน ระบบการจางงานแบบสัญญาระยะสั้น การบริหารงานโดยอาศัยขอตกลงวา
ดวยผลงาน การกําหนดพันธกิจ หลักของหนวยงาน  
   7. บริหารงานโดยมุงเนนความประหยัด (Parsimony) เนนการลดคาใชจายและทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร  
    ความเคลื่อนไหวภายใตแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหมสะทอนการยอมรับขอ
สมมติถึงความเหนือกวาของแนวทางและเทคนิควิทยาทางการจัดการของภาคเอกชนที่มีตอแนวทางการ 
บริหารงานภาครัฐที่เปนอยู  ซึ่งขดความยืดหยุน ซับซอนเทอะทะ สิ้นเปลองทรัพยากร และไร 
ประสิทธิภาพ ขณะที่ภาคเอกชนกลับสามารถปรับตัวไปตามสภาพแวดลอมของการแขงขันในระบบ 
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับระบบโลก และยังสามารถรับและปรับสรางนวัตกรรมทางการจัดการใหมๆ 
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแขงขัน ดวยเหตุนี้รัฐบาลในประเทศตางๆ จึงถูกกระตุนใหยอมรับแนวทาง
ของภาคเอกชนทั้งใน ดาน “เทคนิค” ทางการจัดการและในดาน “คุณคา” ทางการจัดการในแบบ
เอกชน ไดแก การยอมรับ คุณคาของการแขงขัน (Competition) วาจะนําไปสูการใหบริการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ การยอมรับ กลไกทางการตลาด (Market Mechanism) ในฐานะเครื่องมือที่ทําใหเกิด
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ทางเลือกทางสังคม (Social Choice) และการมีจิตวิญญาณแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Spirit) ซึ่งจะทําใหเกิดความ ศรัทธาและความรับผิดชอบในงานบริการสาธารณะ และทําใหการ
บริหารงานภาครัฐยอมรับแนวคิดและ ประสบการณที่ถือวาเปน “แนวปฏิบัติอันพึงประสงค” (Best 
Practice) จากตัวแบบในภาคเอกชนมา ปรับใชในการปฏิรูประบบริหารงานภาครัฐอยางกวางขวาง 
(Yamamoto, 2003)  
    ในสวนการดําเนินงานของประเทศไทยไดมีการนําแนวคิดนี้มาใชในการปฏิรูป
ระบบ บริหารภาครัฐภายใตกรอบของ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” เชนเดียวกันภายใตการ
นําของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยกําหนดใหมีการทบทวนบทบาทหนาที่ของ
หนวยงาน รัฐ เพื่อจํากัดวัตถุประสงคของแตละหนวยงานใหชัดเจนและลดขนาดองคกรลงจัดกลุม
ภารกิจ และจัดความสัมพันธในบทบาทหนาที่ใหมีลักษณะทํางานเปนทีมและทํางานแบบภาคีกับ
ภาคเอกชนและประชาชน โดยภาครัฐจะทําหนาที่เฉพาะภารกิจหลัก สวนภารกิจรองมอบใหองคการ
มหาชนหรือแปรรูป และถายโอนงานใหแกภาคเอกชน  
    นอกจากนี้ ยังกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกหนวยงานจัดทําแผนกลยุทธ พัฒนา
สารสนเทศ กลางใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลโดยเปดใหเอกชนและประชาชนเขาถึงสะดวก ตลอดจนนํา
เทคโนโลยี สมัยใหมที่เหมาะสมมาใชเพื่อใหการบริหารงานและการใหบริการประชาชนเกิดคุณภาพ
และรวดเร็ว รวมทั้งกําหนดใหสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการเพื่อเปนเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ ใหบริการอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาระบบประเมินผลระดับองคการ ตลอดจนปรับ
ความสัมพันธระหวาง บทบาทของฝายการเมืองและฝายประจํา ใหมีการกํากับตรวจสอบผลลัพธการ
ทํางานและการ ดําเนินงานตามนโยบายและแผนกลยุทธโดยกําหนดยุทธศาสตรสูความสําเร็จตามการ
ปฏิรูปการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม ดังนี้  
    1. สรางกลไกรับผิดชอบภารกิจที่ชัดเจน เชื่อมประสานหนวยงานตางๆ ในการ
ปฏิรูป เพื่อใหหนวยงานสําคัญสามารถรวมทํางานดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันใหแผน
ปฏิรูป เกิดผลในทางปฏิบัติ และควรมีฝายการเมืองรับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดนโยบาย ติดตาม 
ประเมินผล ชี้แนะ ใหคําปรึกษาและประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานของรัฐใหเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ รวมทั้งตองไดรับมอบอํานาจ งบประมาณอยางเพียงพอเพื่อผลักดันให 
มาตรการปฏิรูปบังเกิดผลโดยเร็วที่สุด  
    2. สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง จัดการรณรงคหรือกําหนดใหผูบริหารระดับสูง
ของ หนวยงานของรัฐมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐและเปน
แกนนําในการผลักดันใหการปฏิรูปดานตางๆ เกิดผลเปนรูปธรรม ทั้งนี ้จะตองประกาศใหทุกคนทราบ
วาการดํารง สถานภาพของผูบริหารระดับสูงจะไดรับการประกันโดยผลงานของหนวยงานที่ตน
รับผิดชอบเปนสําคัญ  
    3. สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลเปนตัวอยาง เปนหนาที่โดยตรงของเจาหนาที่
ของรัฐที่เกี่ยวของที่ตองผลักดันใหการปฏิรูปบทบาทภารกิจของกลุมงานดานเศรษฐกิจเกิดผลโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อเปนตัวอยางของความสําเร็จ  
    4. สรางระบบคูขนานเพือ่ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐใหเขาสูระบบใหม
โดยเร็วที่สุด จัดใหมีระบบคูขนานโดยใหสวนราชการที่ปฏิรูปแลวเขาระบบการทําสัญญา โดยให
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ผูบริหารซึ่งเขา สูระบบนักบริหารระดับสูงที่สรางขึ้นใหมปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณใหมโดยมี
การประเมินผลงาน ตามที่ใหสญัญาไว หากไดผลดี ใหมีการตอบแทนในรูปโบนัสหรือรางวัลเปนตัวเงิน
เพื่อจูงใจใหเกิดการ แขงขันปฏิรูปงานเพื่อเขาสูระบบใหมโดยเร็วตอไป  
    5. ใหประชาชนและขาราชการมีสวนรวมในการเสนอแนะและติดตาม
ประเมินผลการทํางานของภาครัฐ โดยที่การปฏิรูปการทํางานภาครัฐมิใชภาระของกลุมบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเทานั้น แต เปนภาระหนาที่ของทุกฝายในสังคมที่มีจิตมุงตอประโยชนของชาติบานเมือง ดังนั้น 
ตองสรางกลไกให ประชาชนคนทุกคนไดมีสวนในการใหความเห็นและขอเสนอแนะรวมทั้งรวมคิดรวม
ติดตามประเมินผล และปกปองการดําเนินงานปฏิรูปราชการหรือการปฏิบัติราชการอยางเสรีและ
สุจริตใจ ทั้งนี้ การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐจะสําเร็จไดตอเมื่อทุกฝายในสังคม ซึ่งหมายถึงผูที่
ทําการปฏิรูป คือ เจาหนาที่ ของรัฐ และผูที่ไดรับผลจากการปฏิรูป คือ ประชาชน หรือของทั้งฝาย
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ ในทกุระดับ ดําเนินการใหสอดคลองกับบทบาทใหม  
    โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมคือการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณที่ เปนอยูในปจจุบันใหเปนองคกรสมัยใหมและยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะสงผลทําให
ภาครัฐทํางานอยาง มีประสิทธิภาพ โดยตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหเปนแบบเนน
ผลงาน มีความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีการปรับบทบาทภารกิจกลยุทธโดยใหเอกชน
และชุมชนมีสวนรวมภายใต แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบไปดวยเครื่องมือและเทคนิค
วิธีทางการบริหารที่มีการ นํามาใชสนับสนุนหลายประการ  
 2.3.1 การบริหารคุณภาพ (Quality Management)  
  ไดมีผูศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับคําวา “คุณภาพ” โดยสอบถามผูบริหารของบริษัท 86 แหง
ในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในป 1996 และไดรับคําตอบกลับมาหลากหลาย ซึ่งเมื่อสรุปใน
สวนรวมแลวแนวคิดเกี่ยวกับ “คุณภาพ” ในความเห็นของผูบริหารที่ตอบคําถามประกอบไปดวย ความ
สมบูรณแบบความเสมอตนเสมอปลาย การขจัดสิ่งที่ไมพึงประสงค ความรวดเร็วในการบริการ ความ
ถูกตองตามนโยบายและขั้นตอนการใหผลผลิตที่ดีและใชการได การทําไดอยางถูกตองตั้งแตครั้งแรก การ
ทําใหลูกคาพอใจ และการบริการที่สรางความพึงพอใจอยางเต็มที่ใหกับลูกคา แมจะมีผูจํากัดความคําวา
คุณภาพไปตางๆ กัน ก็อาจกลาวถึงความหมายที่เขาใจงาย ที่สุดของคําวา “คุณภาพ” หรือ Quality ได
วาคือ “การทําสิ่งที่ควรทําอยางถูกตอง” (Doing the Right thing Right) โดย “การทําอยางถูกตอง” 
(Doing Things Right) มีนัยถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ “การทําสิ่งที่ควรทํา” (Doing the 
Right Things) มีนัยถึงความมีประสิทธิผล เอ็ด เวิรด เด็มมิ่ง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารคุณภาพ
กลาวถึงประเด็นนี้ดวยประโยคที่วา  “พนักงาน ที่ตั้งใจและทํางานอยางเต็มความสามารถนั่นไมเพียงพอ 
แตตองรูกอนวาตองทําอะไรแลวจึงทําใหดี ที่สุด” (Clark, 1999) 
  ทั้งนี้ กระแสแนวคิดที่ใหความสนใจกับการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
เริ่มมาตั้งแตทศวรรษที่ 1980 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการใหความสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคา 
ผูรับบริการโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑหรือการใหบริการขององคกรอันจะชวยใหเกิดความไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน ซึ่งตอมาไดนําไปสูการพัฒนาหลักเกณฑในการประเมินและเสริมสรางความเปนเลิศของ
การดําเนินงาน (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2549)  
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  ระบบการบริหารคุณภาพพัฒนาขึ้นมาจากวิธีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติที่เรียกวา 
Statistical Quality Control (SQC) ของ W.E. Deming ซึ่งตอมาไดมีการปรับปรุงแนวความคิดเปน
อีกหลายระบบ เชน วงจรคุณภาพ หรือ Quality Control Circle (QC) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Kaoru 
Ishikawa แนวคิดนี้ประยุกตหลักการ PDCA หรือ Plan - DO - Check - Act และพยายามสราง 
จิตสํานึกใหเจาหนาทีผูปฏิบัติงานไดเขามารวมทํางานเปนทีม เรียนรูการวิเคราะหและแกปญหา 
ปรับปรุงการทํางานในดานตางๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งควบคุมตนเอง ลดความผิดพลาดใหเหลือศูนย 
โดยขยายผลไปยังทุกสวนในองคกรนับตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงเจาหนาที่ปฏิบัติการ ซึ่งเรียก 
กระบวนการดังกลาววาการควบคุมคุณภาพโดยรวม หรือ Total Quality Control (TQC) อันเปน
ที่มา ของการบริหารคุณภาพโดยรวม หรือ Total Quality Management (TQM)  
  ในที่สุด TQM หรือมาจากคําเต็มวา Total Quality Management มีชื่อเรียกใน
ภาษาไทย หลากหลาย เชน  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร การบริหารคุณภาพโดยรวม การบริหาร
คุณภาพที่ ทุกคนมีสวนรวม การ บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเตล็ด โดยอธิบายไดวา T (Total) หมายถึง 
ทุกคนใน องคกรจะมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ นับตั้งแตผูบริหารหัวหนางาน ผูปฏิบัติงาน Q 
(Quality) หมายถึง คุณภาพของสินคาหรือบริการที่สามารถสรางความพอใจแกลูกคา และตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง และ M (Management) หมายถึง การบริหารคุณภาพ ที่มุง
เสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
  TQM (Total Quality Management) นี้เปนวัฒนธรรมขององคกรที่สมาชิกทุกคน
ตางใหความสําคัญและมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานขององคการอยางตอเนื่อง โดยนํา
เทคนิคตางๆ มาปรับใชใหเหมาะสมเชนการ พัฒนาคุณภาพโดยอาจนําวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
มาใชกระบวนการ TQM มุงตอบสนอง ความตองการและสรางความพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะสราง
โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความไดเปรียบใน การแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการ โดยมี
สวนประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ การให ความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented) การพัฒนา
อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) และการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวม (Employees 
Involvement)  
  โดยสรุปแลว เครื่องมือทางการบริหารตางๆ สามารถนํามาปรับใชในแตละกระบวนการ
การทํางานไดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

ตารางที ่2.1 กระบวนการการทํางาน 
 

กระบวนการ เครื่องมือ 
1. การวางแผน   
2. การติดตาม ปรับปรุง และพัฒนา 
 

- การวางแผนกลยุทธ (Strategic Management)  
- การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง (SWOT Analysis)  
- การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization)  
- การสํารวจความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ  
(Stakeholder Survey)  
- การเทียงเคียง (Benchmarking)  
- การตรวจเยี่ยม รายงาน ประชุม  
- การควบคมุคุณภาพ (Quality Control-QC)  
- การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous 
Improvement)  
- การรื้อปรับกระบวนงาน (Process Reengineering)  
- การบริหารคุณภาพ (Total Quality Management-
TQM)  
- การวัดผลงาน (Performance Measurement)  
- การเทียบเคียง (Benchmarking)  

3. การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  - การประเมินเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด  
- การสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ 
(Stakeholder Survey)  
- การเปรียบเทียบกับตัวแบบที่พึงประสงค                 
(Best Practice)  
- การประเมินตนเอง (Self Assessment)  
- การประเมินรอบดาน (360 Evaluation)  

 
 2.3.2 การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)  
  การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ถือเปนกิจกรรมสําคัญของแผนการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งเปน 1 ใน 5 ของแผนงานหลักในแผนปฏิรูป
ระบบราชการ ภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ประกอบดวย  
  1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ  
  2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ  
  3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล  
  4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ  
  5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2549)  
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   โดยตามแผนนี้ภาครัฐจะตองเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารที่มุง
ผลสัมฤทธิ์โดยยึดประชาชน เปนเปาหมายหลักในการทํางาน และมุงเนนผลลัพธของงานมากกวา
ปจจัยนําเขา กระบวนการทํางาน และกฎระเบียบที่เครงครัด  
   การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result - Based Management) หรือ RBM 
เปน เทคนิคทางการบริหารอีกแนวทางหนึ่งที่มาพรอมกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management) โดยเปนความพยายามในการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ 
ระบบการ งบประมาณ และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยเปนการบริหาร ที่มี
ลักษณะสําคัญเปนการคํานึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ มุงเนนผลลัพธของงานมากกวานเนนปจจัย
นําเขาและกระบวนการ มีการวัดผลอยางเปนรูปธรรม และใหความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธและตัวชี้วัดในการบริหารงานตามแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
องคกรจําเปนตองมีความยืดหยุนที่จะทํา ใหองคกรสามารถปรับตัวไดตลอดเวลาตามสถานการณ ซึ่ง
การใหอํานาจผูรับผิดชอบที่จะตัดสินใจได โดยอิสระเปนสิ่งจําเปน สําหรับองคกรแบบราชการซึ่งมีการ
ควบคุมตามลําดับชั้นจึงมีความจําเปนตอง ปรับเปลี่ยนหลัก การบริหารใหมีความคลองตัวและไมยึด
ติดกับกฎเกณฑเดิมๆ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ใชไดก็ คือ การเปลี่ยนแปลงหลักการควบคุมรายละเอียดมา
เปนควบคุมที่ผลงาน หลักการจัดการแนวใหมนี้ จะตองใหอิสระแกผูบริหารโดยมอบหมายอํานาจ
หนาที่ใหรับผิดชอบตอเปาหมายขององคการ และเพื่อความโปรงใส ผูบริหารจะตองพรอมให
สาธารณชนตรวจสอบไดตลอด  
   การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์จึงมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ การมุงงาน 
(Result-Oriented) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด (Performance Standard and 
Index) ความมีอิสระ (Autonomy) และการตรวจสอบทางการบริหาร (Managerial Accountability) 
และโดยทั่วไปแลวจะมีองคประกอบ คือ  
   1. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายองคกร (Objectives and Goals 
Determination) ซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรก็คือผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง องคกรที่จะใช
การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตองเริ่มดวยการกําหนดวิสัยทัศนและทบทวนพันธกิจภายใตภาวะแวดลอม 
ใหมๆ จากนั้นจึงเปนการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร เปาหมาย และกลยุทธหลัก  
   2. การกําหนดตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายและผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Indication and Key Result Area Determination) ในการที่จะบอกไดวาองคกรปฏิบัติงานสําเร็จหรือไม 
นั้นจะตองรูวางานอะไรที่มีความสําคัญมากนอยเพียงใด เปนปจจัยเงื่อนไขที่นําไปสูความสําเร็จ ดังนั้น    
ในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในระดับองคกรตองมีการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 
(Critical Success Factor) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Index) เพื่อใชใน   
การติดตามและประเมินผลงาน การกําหนดตัวชี้วัดนี้ควรกําหนดใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมิน 
ความสําเร็จโดยตัวแบบที่นิยมใชในปจจุบันก็คือ Balanced Scorecard ซึ่งเนนความสมดุลของปจจัย 
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน 4 ดาน ไดแก ดานสมรรถนะภายในองคกร ดานการเงิน ดาน
ภายนอก และดานนวัตกรรมและการเรียนรู ซึ่งในแตละดานก็ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดและรายละเอียด
ตางๆ ใหเกิดความสมดุลระหวางดานทั้งสี่ เชน ผลประกอบการทางการเงิน คุณภาพของสินคาและบริการ 
ความพึงพอใจของลูกคา และคุณภาพชีวิตของพนักงาน เปนตน  
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   3. การจัดทําขอตกลงเพื่อใหรับรูถึงเปาหมาย (Performance Agreement)  
การบริหารแนวนี้เนนเรื่องการรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมายที่กําหนดจึงตองมีการลงนามจัดทํา
พันธะสัญญาที่ระบุถึงสิ่งที่ตองทําอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบทรัพยากรที่ตองใช สิ่งตอบแทนที่จะ
ไดรับระยะเวลาของสัญญา โดยใหผูทําสัญญาลงนามเพื่อรับรูถึงสิ่งที่องคกรคาดหวัง การรับรูเปนลาย
ลักษณอักษรจะ เปนหลักประกันใหผูเกี่ยวของใชอางอิงในการประเมินผลดวย  
   4. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) การ
จัดทําฐานขอมูลเปนสิ่งจําเปนที่ทุกหนวยงานตองจัดใหมีเพื่อชวยในการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมงาน 
และการประเมินผลทีอ่าศัยขอเท็จจริงและตัวเลขตาง  ๆความรูและเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ทําใหการบริหารแนวนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   5. การปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) ผูปฏิบัติทุก
คนตองตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงงานอาจทําในแง
ของการเพิ่มคุณภาพงานใหละเอียดขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เดินของงาน เปนตน  
   6. การใหรางวัลและการยกยอง (Reward and Recognition) เมื่อองคกรตองการ
ใหพนักงานมีผลงาน การใหรางวัลตามเวลาทํางาน อายุงาน หรือใหแบบเทาๆ กันทุกคนไมสามารถ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานได แตตองใหแกพฤติกรรมที่สรางผลงานตามเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร  
   7. การวัดและการประเมินผลงาน (Performance Measurement and 
Evaluation) คือ การวัดผลงานที่เกิดจริงเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนดไววาอยูในระดับใด เปนไป
ตามเปาหมายเพียงใด  
   8. การจัดวางกลไกการตรวจสอบ (Accountability Mechanism) การใหอํานาจ
แกผูบริหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับการบริหารแนวทางนี้ ดังนั้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนการควบคุมจาก
การปฏิบัติมาคุมที่ผลการปฏิบัติงานแทน และเพื่อปองกันมิใหผูบริหารใชอํานาจไปในทางฉอฉลจึง
ตองมีการวางกลไกการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาโดยสรุปแลว
การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตองการใหผูบริหารกําหนดวัตถุประสงค ขององคกรและเปาหมาย
ของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา รวมทั้งมีการใช
ประโยชนของขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
ของการดําเนินงานอันจะกอใหเกิดภาระรับผิดชอบตองานในทายที่สุด การบริหารแนวทางนี้มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปนหลัก โดยมีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่ เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่
กําหนด และใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนผลงาน ใหออกมาเปนรูปธรรม 
(ทศพร ศิริสัมพันธ, 2549) โดยผลสัมฤทธิ์นั้นหมายถึงทั้งผลผลิตและ ผลลัพธของการดําเนินงาน อาจ
อธิบายอีกแบบหนึ่งวาเปนการจัดหาใหไดทรัพยากรมาอยางประหยัด (Economy) การบริหาร
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการไดผลงานที่บรรลุ เปาหมายขององคการ 
(Effectiveness) ซึ่งมีเทคนิคที่เกี่ยวของกับ ไดแก การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Measurement) การเปรียบเทียบงาน (Benchmarking) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) 
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) การประเมินโครงการ (Project 



 54

Evaluation) การมอบอํานาจและใหอิสระในการทํางาน การวางแผนองคกรและแผนกลยุทธ การทํา 
สัญญาผลการปฏิบัติงาน และมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการเพื่อใหรู
ทิศทางขององคกรในอนาคต และวัตถุประสงคขององคกร  
    ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ  
    ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก  
    ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแหลงขอมูลเพื่อใหรูวาขอมูลของผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานหลักมีอยูที่หนวยงานใดภายในองคกรและจัดเก็บอยูในรูปแบบของ
แฟมขอมูล รายงาน ประจําเดือน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะเปนผูกําหนดเปาหมายของ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักเพื่อเปนเกณฑเทียบวา ผลการปฏิบัติงานดีพอหรือไมเพียงใด  
    ขั้นตอนที่ 6 การรวบรวมขอมูล องคกรดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการ ดําเนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่กําหนด  
    ขั้นตอนที่ 7 การบันทึกและการอนุมัติขอมูลเปนการทํางานบน Webbase 
ของระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์  
    ขั้นตอนที่ 8 การวิเคราะหผล เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
เทียบกับเปาหมายที่กําหนด แลววิเคราะหหาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ําหรือสูงกวาเปาหมายเกินไป
เพื่อเสนอ ทาง เลือกตอผูบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน  
    ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผล เจาหนาที่ผูรับผิดชอบนําผลการวิเคราะหใน
ขั้นตอนที่  8 เสนอผูบริหาร โดยผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลผลการปฏิบัติงานขององคกรผาน
อินเตอรเน็ตไดดวย ตนเอง โดยใชรายงานระบบงานประยุกตของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ไดอีกสวนหนึ่ง  
    ระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) ได
ถูกนํามาใช ในสวนราชการตางๆ ตั้งแตเดือนมกราคม 2542 เปนตนมา โดยขณะนั้นเปนสวนหนึ่งของ
โครงการ ราชการเพื่ออนาคต (Administrative Renewal Project-AR) ซึ่งไดรับความชวยเหลือจาก
โครงการให ความชวยเหลือการจัดการดานเศรษฐกิจ (Economic Management Assistance 
Project - EMAP) ของธนาคารโลกที่มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหระบบบริหารงานราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและสามารถวัดผลได ลดคาใชจายในการปฏิบัติราชการ โดยการจัดขนาดขาราชการพล
เรือนใหมีจํานวนที ่เหมาะสม ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรในสวนงานราชการเพิ่มความโปรงใสและ
ความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการพลเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ ใหสามารถ
วัดผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน (Results) เปนหลัก ซึ่งแตกตาง
จากการบริหารแบบเกาที่มุงเนนปจจัยนําเขา (Inputs) และกระบวนการทํางาน (Processes) อันจะ
เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีระบบ             
มีคุณธรรม และเปนธรรม 
    ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนที่ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
มีความเชื่อมโยงสัมพันธถึ งกันทั่ วโลก  ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิต               
การเคลื่อนยายขอมูลขาวสาร เงินทุน สินคา และคนไดสรางผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ
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ประชาชนอยางกวางขวาง และรวดเร็ว สภาวการณดังกลาวจึงเปนแรงกดดันที่ทําใหระบบราชการ
จะตองทบทวนบทบาทหนาที่และปรับปรุงรูปแบบกระบวนกรใหบริการสาธารณะใหเหมาะสม เพื่อให
สามารถแกไขปญหาของเศรษฐกิจและสังคมที่ทวีความหลากหลายและซับซอนทับถมมากขึ้นอยู
ตลอดเวลาไดอยางตรงประเด็น ทันเวลาและมีประสิทธิผล การปรับเปลี่ยนเขาสูการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ของระบบราชการไทย จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน เนื่องจากการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จะ
ชวยใหภาครัฐมีความสามารถในการตอบสนองความตองการของประชาชน การแกไขปญหาที่ถูกจุด
และทันเวลายิ่งขึ้น (สุพจน ทรายแกว, 2541)  
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
 การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการบานเมือง
ของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดยมุงลดบทบาทของรัฐในสวนกลางใหเหลือแตภารกิจหลักที่ตองทํา
เทาที่จําเปน และเพิ่มบทบาทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาดําเนินการแทนในภาระงานที่สงผล
กระทบตอชีวิตประจําวันของประชาชนสวนใหญ ซึ่งรวมถึงการดูแลความสงบเรียบรอย การพัฒนา
ทองถิ่น และการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน พรอมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาและการจัดการแกไขปญหาของทองถิ่นตามเจตนารมณของ
ประชาชนมากขึ้น การกระจายอํานาจสูทองถิ่นจึงเปนการจัดการความสัมพันธทางอํานาจหนาที่
ระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพการณบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่
สังคมมีกลุมที่หลากหลาย มีความตองการและคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่รัฐมีขีดความสามารถ
และทรัพยากรที่จํากัด เพ่ือการตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
 2.4.1 ความหมายของการกระจายอํานาจ 
  แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจนั้นถือเปนรากฐานของการปกครองทองถิ่น ซึ่งได
มีนักคิด นักวิชาการใหความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจไวอยางมากมายโดยจะได
นํามาใชประกอบการศึกษาในประเด็นของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในครั้งนี้ ซึ่งจากการศึกษา
แนวคิดดังกลาวนั้น จะขอนําเสนอเฉพาะประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการกระจายอํานาจที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในครั้งนี้  
  องคกรสหประชาชาติ (The United Nations) กลาววาความหมายของการกระจาย
อํานาจดังกลาวนั้นไดถูกนําไปใชใน 2 แนวทางดวยกัน คือ ในแนวทางที่หมายถึง การแบงอํานาจ 
(Deconcentration) และในทางที่หมายถึง การโอนอํานาจ (Devolution) (ศูนยพัฒนาการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น, 2548) 
  ในลักษณะของแนวทางที่หมายถึงการแบงอํานาจนั้น เปนลักษณะของการที่ทองถิ่น
มิไดมีอํานาจในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายที่เกิดขึ้นนั้นดวยตนเอง แตจะกระทําโดยหนวยงาน
หรือตัวแทนของรัฐบาลกลางที่ลงไปทํางานในทองถิ่น หรืออีกนัยหนึ่ง อาจกลาวไดวาเปนการตัดสินใจที่
ดําเนินการไปภายใตกรอบนโยบายหรือตามความตองการของรัฐบาลในสวนกลางนั่นเอง บางครั้ง     
การกระจายอํานาจในลักษณะนี้อาจเรียกไดวา “Administrative/ Bureaucratic Decentralization” 
  ในอีกแนวทางที่หมายถึงการโอนอํานาจนั้น หมายถึง การที่ทองถิ่นไดรับโอนอํานาจใน
การตัดสินใจอยางแทจริง โดยหนวยการปกครองทองถิ่น หรือตัวแทนของทองถิ่นที่ประชาชนเลือกนั้นจะ
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ทําหนาที่เปนผูตัดสินใจ และกําหนดนโยบายไดดวยตนเอง โดยที่สวนกลางไมเขามามีบทบาทหรือหากมี
ก็จะเปนบทบาทที่จํากัดอยางมากอยูในบางเรื่องที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศเทานั้น 
บางครั้งการกระจายอํานาจในลักษณะนี้เรียกวา “Political/Democratic Decentralization” 
  นิยามดังกลาวขางตนเห็นไดวาการกระจายอํานาจในลักษณะของการโอนอํานาจนั้น 
แสดงถึงการกระจายอํานาจที่แทจริงมากกวาการกระจายอํานาจในลักษณะที่หมายถึง การแบงอํานาจ
ที่เปนเพียงการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานราชการหรือกลไกของรัฐมากกวา ในขณะที่
การโอนอํานาจนั้นมีขอบเขตที่กวางกวาการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในหนวยงานราชการ
หรือกลไกของรัฐ แตเปนเรื่องของการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปใหทองถิ่นอยางมีอิสระอยาง
แทจริง แนวทางท่ีกลาวมาซึ่งการจะมองวาเปนการกระจายอํานาจแบบใดนั้นก็ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ในรายละเอียดของการกระจายอํานาจของแตละประเทศวาจะมีขอบเขตที่กวางขวางเพียงใด 
  เมื่อพิจารณาถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในบริบทของประเทศไทยนั้น การ
กระจายอํานาจ การถายโอนภารกิจ หนาที่ และบุคลากรใหกับทองถิ่นนั้นลวนแลวแตมีนโยบายกรอบ
การดําเนินการที่มาจากสวนกลางแทบทั้งสิ้น รวมถึงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดยังคง
เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ และควบคุมดูแลโดยหนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวาการกระจายอํานาจสูทองถิ่นของไทยจึงยังคงอยูในลักษณะของแนวทางการ
แบงอํานาจอยู 
 2.4.2 ภารกิจที่ถายโอน 
  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ไดกําหนดกรอบ
แนวคิด เปาหมายและแนวทางการกระจายอํานาจเพื่อใหการกระจายอํานาจบรรลุเจตนารมณที่ระบุ
ไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไมเปนแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการที่
ยืดหยุน และสามารถปรับวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณและการเรียนรูจากประสบการณที่
เพิ่มขึ้นทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบแนวคิดไว 3 ดาน คือ 
  1. ความอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความ
เปนรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุข และความ
มั่นคงของชาติเอาไวได ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองการปกครองทองถิ่น
ภายใตระบอบประชาธิปไตย 
  2. ดานการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยปรับ
บทบาทของราชการบริการสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหสวนทองถิ่นเขามาดําเนินการ
แทน เพื่อใหราชการบริการสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหภาคและ
ภาคกิจที่เกิดขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานนโยบายและดานกฎหมายเทาที่จําเปน สนับสนุนดานเทคนิควิชาการ และตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 
  3. ดานประสิทธิภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอผูใชบริการมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาสังคมและชุมชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ 
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  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดแนวทางการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไว ประกอบดวย 
  1. การถายโอนภารกิจและการจัดแบงอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กําหนดภารกิจการถายโอนพิจารณาจากอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทั้งนี้ ยังขึ้นอยูกับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับการถายโอน รวมทั้งการสราง
กลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับ ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ ภารกิจที่ถายโอนจัดเปน 6 กลุมภารกิจ คือ 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 4) ดานการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว 5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  2. การกระจายอํานาจการเงิน การคลังและงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งตองมีการพิจารณาภาพรวมรายไดของทองถิ่น 2 องคประกอบ คือ 1) รายไดที่รัฐจัดแบง
หรือจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเพิ่ม        
2) รายไดประเภทเงินอุดหนุน 
  3. แนวทางการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการ
บริหารงานบุคคล โดยการโอนบุคลากรตองสอดคลองกับภาระหนาที่และความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งยังตองมีความราบรื่น คลองตัว สอดคลองกับความจําเปน ความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความยืดหยุน จูงใจใหคนทํางานในทองถิ่น มีหลักประกันความกาวหนา 
ยึดหลักการตามระบบคุณธรรม มีกลไกดูแลความเปนธรรม และตองมีมาตรฐานใกลเคียงกับมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่รัฐอื่นๆ 
  4. แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบ และการมีสวนรวมของประชาชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อใหการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่มีความโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งยัง
ตองปรับปรุงกลไกการตรวจสอบทางการเงินและการใชจายงบประมาณ การใหภาคเอกชนเขามาชวย
เสริมการทํางานตรวจสอบของภาครัฐ และสงเสริมใหประชาชนและภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในดานนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมจัดซื้อ จัดจางและรวม
ตรวจสอบติดตามประเมินผล 
  5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมี
ภารกิจที่ตองดําเนินการ ประกอบดวย 1) การเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
2) การปรับโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจ 3) การพัฒนา
องคกรในระดับจังหวัดเพื่อรองรับการถายโอน 4) การปรับปรุงระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ 
ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบติดตามตรวจสอบ และระบบขอมูล การกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถิ่น การเพิ่มขีด
ความสามารถของประชาชนและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ 
  6. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ การแกไข
กฎหมาย มีสาระเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี้ 1) การปรับปรุงกฎหมายงบประมาณเพื่อรองรับการจัดสรร
เงินจากภาครัฐ 2) การจัดใหมีกฎหมายวาดวยระบบงบประมาณทองถิ่นและระบบการตรวจสอบทาง
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การเงินการคลัง ทั้งภายในและภายนอก การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลของราชการบริหาร
สวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับระบบศาลปกครอง            
การปรับปรุงโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค การจัดใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือรองรับการถายโอนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
  7. กลไกการกํากับดูแลการถายโอนภารกิจและการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการ โดยกลไกดังกลาวจะมี
หนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ โดยมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
และประชาชน มีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการถายโอน มีการศึกษา 
พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางการถายโอนภารกิจอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่องและทันตอเหตุการณ 
  การสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยหนวยราชการสวนกลางยังคงตองกําหนดมาตรฐานทั่วไปของการจัดบริหารสาธารณะเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และกํากับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาคุณภาพ
การจัดบริการสาธารณะ โดยมีการแขงขันระหวางทองถิ่น ตลอดจนรัฐหรืองคกรกลางเขามารวมทํา
การประเมินรวมกับประชาชนและประชาสังคม 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจที่ไดรับการถายโอน 6 ดาน (คูมือการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2545) ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้คือ 
  1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   1.1 การคมนาคมและการขนสง  
    1.1.1 ทางบก 
    1.1.2 ทางน้ํา 
   1.2 สาธารณูปโภค 
    1.2.1 แหลงน้ํา/ระบบประปาชนบท 
   1.3 สาธารณูปการ 
    1.3.1 การจัดใหมีตลาด 
    1.3.2 การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   1.4 การผังเมือง 
   1.5 การควบคุมอาคาร 
  2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 การสงเสริมอาชีพ 
   2.2 งานสวัสดิการสังคม 
    2.2.1 การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 
   2.3 นันทนาการ 
    2.3.1 การสงเสริมการกีฬา 
    2.3.2 การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
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   2.4 การศึกษา 
    2.4.1 การจัดการศึกษาในระบบ 
    2.4.2 การจัดการศึกษานอกระบบ 
   2.5 การสาธารณสุข 
    2.5.1 การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล 
    2.5.2 การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
   2.6 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย 
  3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
   3.1 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   3.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
   3.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.4 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว  
   4.1 การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   4.2 การพัฒนาเทคโนโลยี 
   4.3 การสงเสริมการลงทุน 
   4.4 การพาณิชยกรรม 
   4.5 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
   4.6 การทองเที่ยว 
  5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
   5.1 การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
   5.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  
   5.3 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   6.1 การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
   6.2 การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
 2.4.3 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
แผนปฏิบัติการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานตอรัฐสภา และบทเฉพาะกาล 
มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ใหจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแลวเสร็จภายใน 1 ป 
นับตั้งแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่ หรือภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 
  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่กําหนดกรอบ
แนวคิด เปาหมาย และแนวทางการกระจายอํานาจใหเปนไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
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กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อใหยึด
หลักการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไมเปนแผนที่เบ็ดเสร็จมีกระบวนการที่ยืดหยุน และสามารถปรับ
วิธีการใหสอดคลองกับสภาพการณ และการเรียนรูจากประสบการณที่ เพิ่มขึ้น (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2546) 
 2.4.4 สาระสําคัญของแผนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นมีดังนี้ คือ 
  1. วิสัยทัศนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
   ในชวง 4 ปแรก (พ.ศ. 2544-2547) ของการถายโอนภารกิจตามกรอบของ
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะ
เปนชวงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ราชการบริการ
สวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนายุทธศาสตร การสรางความพรอมในการ
รองรับการถายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสิน รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ในสวนของภารกิจที่ถายโอนจะมีทั้งการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางสมบูรณและการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับหนวยงานภาครัฐ และจะมีบุคลากรจํานวนหนึ่งถายโอนไปปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   หลังจากการถายโอนในชวง 4 ปแรกสิ้นสุดลงจนถึงระยะเวลาการถายโอนในปที่ 10 
(พ.ศ. 2548-2553) ตามกรอบของกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเปนชวงเปลี่ยนผานมีการปรับบทบาทของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนที่จะเรียนรูรวมกันในการถายโอน
ภารกิจ มีการปรับกลไกความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับราชการสวนภูมิภาคอยาง
กลมกลืน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนิน
กิจการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นดีขึ้น และจะทําใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 
   ในชวงเวลาหลังจากปที่ 10 (พ.ศ. 2554 เปนตนไป) ประชาชนในทองถิ่นจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ประชาชนจะมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแลและการตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเต็มที่ ในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการพัฒนา
ศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถิ่นที่พึ่งตนเองและเปนอิสระมากขึ้น ผูบริหาร
และสภาทองถิ่นจะเปนผูมีความรู ความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหาร ราชการสวนภูมิภาคจะ
เปลี่ยนบทบาทจากฐานะผูจัดทําบริการสาธารณะเปนผูใหความชวยเหลือดานวิชาการ และกํากับดูแล
การดําเนินงานการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปนภายใตขอบเขตที่ชัดเจน 
และการปกครองสวนทองถิ่นจะเปนการปกครองตนเองของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 
 2.4.5 ประโยชนของการกระจายอํานาจ  
  1. แบงเบาภาระของรัฐกลาง  
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  2. ทําใหปญหาของแตละทองถิ่นไดรับการแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามความตองการของคนในทองถิ่นนั้นๆ  
  3. สงเสริมใหคนในทองถิ่นไดแสดงความสามารถพัฒนาบทบาทของตนเอง  
  4. เปนพื้นฐานสําคัญของคนทองถิ่นในการกาวขึ้นไปดูแล แกไขปญหาระดับชาติ  
  5. เสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งใหแกชุมชนและทั้งประเทศเนื่องจาก 
ปญหาตางๆ ไดรับการแกไข สังคมมีความมั่นคงและเจริญกาวหนา ประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาท
ในการจัดการสังคมของตนเอง 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลเปนการบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อการพัฒนา
ของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 สวนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใช
อํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 2.5.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 
  คําวา Good Governance เริ่มนํามาใชกัน เมื่อประมาณ 10 กวาปที่ผานมาโดย
ปรากฏในรายงานของธนาคารโลก เมื่อป ค.ศ. 1989 และเมื่อแนวความคิด Good Governance  
เขามาในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 ก็ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา 
Good Governance ไวดังนี้ 
  ธนาคารโลก ไดอธิบายความหมาย Good Governance วาเปนลักษณะและวิถีทาง
ของการที่มีการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อจัดการงานของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา โดยนัยของความหมายของธนาคารโลกเปนการ
ชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาล เพื่อชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาล
สามารถใหบริการที่มีการประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายอิสระที่ทําใหมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝายนิติบัญญัติ และสื่อที่มีความโปรงใส
รับผิดชอบและตรวจสอบได UNDP (United Nation Development Program) หนวยงานสังกัด
องคการสหประชาชาติ ไดนิยามความหมาย Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล คือการใชอํานาจ
ทางการเมือง การบริหารและเศรษฐกิจในการดําเนินภารกิจ กิจกรรมตาง ๆ ของประเทศในทุกระดับ
โดยมีกลไกกระบวนการ สถาบัน ซึ่งประชาชนและกลุมตางๆ สามารถแสดงออกถึงความตองการ
ผลประโยชน การใชสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย การประสานประนีประนอมความแตกตางโดยผาน
กลไก กระบวนการและสถาบันเหลานั้น 
  หลักธรรมาภิบาลเปรียบเสมือนนโยบายที่รัฐบาลกําหนดใหหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชนไดนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติควบคูไปกับการดําเนินการบริหารงานของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนนั้นๆ  
  เจริญ เจษฎาวัลย (2547) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา ธรรมาภิบาล คือ
โครงสรางการจัดการองคการ นโยบาย กระบวนวิธีปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายในขององคการ 
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ที่ออกแบบมาใชชี้นําการปฏิบัติงานทั้งหมดในลักษณะตอเนื่อง และควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของ
องคการดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความเอาใจใสตอการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งหมดและตอผูรับผลประโยชน โดยการปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่กําหนด
เพื่อจะไดรายงานถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของตน 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของธรรมมาภิบาลวา ธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงฝายวิชาการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีเปนพลัง
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็ง หรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อ
บรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรูสึกถึง
ความยุติธรรม ความโปรงใส และการมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 
  อานันท  ปนยารชุน (2542) อธิบายความหมายของธรรมาภิบาลวา ธรรมมาภิบาล    
เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน
รวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสูการ
ผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได 
  ธีรยุทธ บุญมี (2541) แสดงทัศนะวาธรรมมาภิบาล เปนกระบวนความสัมพันธรวมกัน
ระหวางภาครัฐ สังคม เอกชน และประชาชนซึ่งทําใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ            
มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีความรวมมือของผายที่เกี่ยวของ 
  นายแพทยประเวศ วะสี (2541) ไดใหความเห็นวา ธรรมาภิบาล คือ รัฐที่มีความ
ถูกตองเปนธรรม ซึ่งหมายถึงความถูกตองเปนธรรมใน 3 เรื่องใหญๆ คือ 
  1. การเมอืงและระบบราชการที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 
  2. ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได 
  3. สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ
และภาคธุรกิจใหตั้งอยูในความถูกตองได 
  ไชยวัฒน  ค้ําชู (2545) ไดแสดงทัศนะคติวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีสวนรวม 
คือ ความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหหลักประกันวา    
การดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบนฉันทานุมัติอยางกวางขวางของสังคม 
และใหความมั่นใจวา เสียงคนยากจน และคนดอยโอกาสจะเปนที่รับฟงในกระบวนการกําหนดและ
ดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 
  อมรา พงศาพิชญ (2541) กลาววา ธรรมาภิบาล หมายถึง การ (กํากับ) ดูแลผลประโยชน
ของสวนรวม และการรักษาผลประโยชนซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมีกฎกติกาที่ตกลง
รวมกัน การ (กํากับ) ดูแลนี้มีอยูในทุกระดับของสังคมและองคกร เชน ธรรมรัฐของรัฐชาติ ธรรมรัฐหรือ
ธรรมราษฎรในองคกรธุรกิจ องคการสาธารณประโยชน องคการบริหารทองถิ่น หรือแมแตธรรมราษฎร
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ในครอบครัว ความหมายรูปธรรมของธรรมรัฐและธรรมราษฎรคือกฎกติกาที่ตกลงรวมกันวาจะเปน
กฎเกณฑท่ีจะใชในการดูแลผลประโยชนของสวนรวม 
  อรพินท สพโชคชัย (2540) ไดกลาววา ธรรมาภิบาล คือ ระบบ โครงสรางและ
กระบวนการตางๆ ที่วางเกณฑความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาค
สวนตางๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542) กลาววา หลักธรรมาภิบาล ในความหมายสากลนี้               
มีความหมายรวมถึงระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆ ที่วางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาคตางๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกัน อยางสันติสุข 
  วรภัทร  โตธระเกษม (2541) อธิบายวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การกํากับดูแลที่ดีหรือ
หมายถึง การใชสิทธิ์ของความเปนเจาของที่จะปกปองดูแลผลประโยชนของตนเองโดยผานกลไกที่
เกี่ยวของในการบริหาร โดยหัวใจสําคัญของ Good Governance คือ ความโปรงใส (Transparency) 
ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ (Accountability) 
  ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงหมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบใหสังคมภาครัฐ สังคม 
เอกชนภาคประชาชนไดอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยผานการมีระบบการเมืองและระบบราชการที่
โปรงใสมีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และสามารถตรวจสอบการทํางานได 
 2.5.2 องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  เจริญ เจษฎาวัลย (2547) ไดแสดงทัศนะใหเห็นวาหลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบ ดังนี้ 
  1. คุณคาจริยธรรม (Ethical Values) หมายถึง การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Code of Corporate Conduct) และจริยธรรมของพนักงาน (Code of Ethics) ขององคการ 
  2. การเปดใจกวาง (Openness) หมายถึง Board of Directors และฝายจัดการ         
มีการเปดเผยตอผูมีสวนไดเสีย และผูรับประโยชน ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติ (Decision-Making Process and Actions) ที่ไดกระทําไปใหทราบโดยทั่วกันมากที่สุดเทาที่
จะมากไดซึ่งรวมถึงการเปดใจกวางในการยอมใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติการของตนอยางละเอียด
ไดดวย 
  3. ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง ผูถือหุน หรือผูมีสวนไดเสีย จะไดรับการ
ปฏิบัติอยางทัดเทียมกัน โดยมีกลไกปองกันมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอยางไมเปนธรรม 
  4. ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การเปดเผยดําเนินงาน และรายงาน
ทางการเงินของกิจการอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ มีความชัดเจน และเรียบงาย 
  5. ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง กระบวนวิธีปฏิบัติซึ่งมีความรับผิดชอบ
ตอสาธารณชนในการตัดสินใจและการกระทําโดยเสนอตัวเองใหมีการตรวจสอบอยางละเอียดไดไมวาจะ
ดวยวิธีการใดๆ ที่มีความเหมาะสม 
  6. ระบบควบคุมภายในดี (Good System of Control) หมายถึง องคการมีมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่มีระเบียบแบบแผนที่สามารถปองกันความเสี่ยงได โดยมีทั้ง Preventive Control, 
Detective Control, Corrective Control และ Directive Control พรอม ภายใตเงื่อนไขคาใชจายของ
การควบคุม มีไมมากกวาผลประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบควบคมุภายในนั้น 
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  7. ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
หมายถึง องคการที่มีธรรมาภิบาลพรอม ควรตองมีกลไกการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถทํางานใหเกิดประสิทธิผลอยางนอย ในระดับหนึ่งที่ไดคาดหวังไว 
  8. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance with 
Applicable Laws and Regulations) หมายถึง องคการที่มีธรรมาภิบาลตองปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบขอบังคับของภาครัฐที่กําหนดไว โดยพยายามไมบายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยง หรือหลบกฎหมายอยาง
ไรจริยธรรม 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไดอธิบายถึงองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล วาหลักธรรมาภิบาลจะตองมี
องคประกอบ ดังตอไปนี ้
  1. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม 
เปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ
เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
  2. หลักคุณธรรม เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
  3. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี
กระบวนการประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 
  4. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็น การไตสวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ 
  5. หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที ่ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
  6. หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา
และบริหารที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ยั่งยืน 
  แนวความคิดธรรมาภิบาลในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 
  กอนหนาที่จะมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นี้ 
ประเทศไทยไดรับเอาแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมาใชในระบบราชการโดยปรากฏในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่ง
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ภายหลังตอมาไดมีการยกเลิกและประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใหแกหนวยงานตางๆ   
ที่เมื่อสวนราชการไดมีการนําแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ มาปรับใชยอมเปนพื้นฐานอัน
ดีทีจ่ะชวยนํามาซึ่งการปฏิบัติงานในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และจะชวยแกปญหาที่สั่งสม
ในระบบราชการรวมทั้งปญหาการคอรัปชั่นในภาครัฐที่สั่งสมมาเปนเวลานาน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่
10 ตุลาคม 2546 แบงเปน 8 หมวด มีสาระที่สําคัญในหมวดและมาตราตางๆ ไดแก 
  หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้ (มาตรา 6) 
  1) เกิดผลประโยชนสุขของประชาชน 
  2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
  3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
  4) ไมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
  5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
  6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
  7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
  หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การ
ปฏิบัติราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ (มาตรา 7) โดยสวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ (มาตรา 8) 
  หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ
ปฏิบัติโดยกอนจะดําเนินการตามภารกิจใดตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวลวงหนาระบุขั้นตอน
ระยะเวลาและงบฯ ที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนฯ โดยในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม (มาตรา 9) 
  หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐโดยสวนราชการตองกําหนดเปาหมายแผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณที่จะตองใช
ในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย (มาตรา 20) และ
ในการจัดซื้อหรือจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม (มาตรา 23) 
  หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน
เปดเผยไว ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่
เกี่ยวของเขาตรวจดูได (มาตรา 29) 
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  หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ สวนราชการมีหนาที่สํารวจตรวจสอบ
และทบทวน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่อยูในความรับผิดรับชอบ เพื่อดําเนินการ
ยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหมใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาวการณหรือสอดคลองกับความจําเปนโดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระ
ของประชาชนเปนสําคัญ (มาตรา 35) 
  หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการให
ทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว (มาตรา 38) โดยการปฏิบัติราชการในเรื่อง
ใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปน (มาตรา 43) และตองจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงานงบประมาณรายจายแตละป ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได 
(มาตรา 47) 
  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสวนราชการไดดําเนินงานไปตาม
เปาหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐ
หรือสามารถดําเนินการตามแผนการลดคาใชจายตอหนวยตามหลักเกณฑให  ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนั้น หรือใหสวนราชการใชเงิน
งบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ
หรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด (มาตรา 49) 
  การที่ประเทศไทยไดมีความพยายามนําหลักธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในทาง
ปฏิบัติไมวาจะเปนในภาคการเมืองและภาคราชการ จึงอาจชวยบรรเทาปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและ
ปญหาความไรประสิทธิภาพท่ีสั่งสมมาเปนเวลานานและนํามาสูผลลัพธสุดทาย คือความกินดีอยูดีของ
ประชาชนในที่สุด ซึ่งนอกจากธรรมาภิบาลจะเปนวิธีการในการบรรเทาปญหาแลวยังเปนเปาหมาย
สุดทายของสังคมท่ีจะตองรวมกันสรางใหเกิดข้ึน เนื่องจากสังคมใดมีธรรมาภิบาลเปนพื้นฐานยอมบงชี้
วามีการพัฒนาในระดับหนึ่ง และแมในปจจุบันแนวคิดธรรมาภิบาลจะไดรับการตอบสนองทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนในการนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรมแตในสวนของภาค
ประชาชนและเอกชนในการนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม แตในสวนของ
ภาคประชาชนและประชาสังคมก็ควรไดรับการถายทอดและปลูกฝงคานิยมใหเกิดการมีสวนรวม
เกื้อหนุนตอการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อสรางธรรมาภิบาลที่สมดุลในทุก
ระดับและทุกภาคสวนของสังคมอยางสมบูรณ 
 2.5.3 องคประกอบของการมีธรรมาภิบาล 
  หลักธรรมาภิบาลหนึ่งที่ไดรับการกลาวถึงทั้งในแวดวงวิชาการและถูกนํามาใชเปน
กรอบ การปฏิบัติของสวนราชการไทยในชวงเวลาที่ผานมา ไดแก หลักที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงาน
ขาราชการพลเรือน ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับสํานักงาน ก.พ. 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 และปรากฏอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งภายหลังตอมาไดมีการยกเลิกและประกาศ ใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยประกอบดวย หลักการ
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สําคัญ 6 ประการ โดยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานตามไปดวย ไดแก (กัลยา เนติประวัติ, 
2544) 
  1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกตอง เปนธรรม การกําหนดกฎกติกา
และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคํานึงถึง สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของ
สมาชิก โดยในระดับองคกร หมายถึง กฎ กติกา ที่ใชในการบริหารงานภายใน เชน การมาทํางานหรือ
เขาประชุมใหตรงเวลา การใหบริการประชาชนใหเสมอกัน รวมถึงขอตกลงในการสับเปลี่ยนหนาที่กัน
ในองคกร 
  2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริม สนับสนุน
ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริตเปนนิสัยประจําชาติ โดยในระดับองคกร หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐจะตอง
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใหความยุติธรรมกับประชาชนอยางเทาเทียมกันรวมทั้งจัดระบบงานที่
ตอบสนองความตองการของประชาชน และปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการคือมี
จรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูรวมงาน ตอประชาชนและสังคม 
  3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร ทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน สวนในระดับองคกร หมายถึงประชาชนรู
ขั้นตอนที่จะติดตองาน และสามารถตรวจสอบการทํางานไดและภายในองคกรตองมีความโปรงใสใน
การตัดสินใจการบริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดีภายในดวย 
  4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูและเสนอความ
คิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแสดงความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะ        
การประชาพิจารณ และการแสดงประชามติหรืออื่นๆ ทั้งนี้หลักการมีสวนรวมในระดับองคกร หมายถึง 
การวางระบบการรับฟงความคิดเห็น และการรับเรื่องราวรองทุกขที่จะใหประชาชนเขามา มีสวนรวม 
และขณะเดียวกันภายในองคกรเองจะตองสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารงาน ภายในดวย 
  5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกไขปญหา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน โดยใน
ระดับองคกร หมายถึง การกําหนดโครงสรางและระบบการใชอํานาจรัฐใหม มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจลงสูระดับลาง เพื่อใหความรับผิดชอบในทุกระดับมี ความชัดเจน และมีรายงานประจําป 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จ การรณรงคใหประชาชนรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัด
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยการรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา
สร างสรรคสินค า  และบริการที่ มีคุณภาพสามารถแข งขันได ในเวที โลก  และรั กษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน ทั้งนี้ในระดับองคกร หมายถึง ผูบริหารตองทบทวนงานในความ
รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อพิจารณาถายโอนงานที่ ภาคธุรกิจ เอกชน หรือภาคประชาชน ทําไดและมี
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ประสิทธิภาพสูงกวาออกไป เลือกนําเทคโนโลยีใหมมาใช และพัฒนาความสามารถเจาหนาที่ของรัฐอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.6.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
  แนวคิดการมีสวนรวม ไดมีนักวิชาการชาวตางประเทศและชาวไทยไดใหความหมายไว
ตางๆ กัน ดังที่นักวิชาการไทยหลายทานไดแก  
  พัฒน บุณยรัตพันธ (2517) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา กระบวนการ
ทําใหประชาชนมีความสมัครใจเขามามีสวนรวมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวประชาชนเอง 
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเอง และมีสวนดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึง 
วัตถุประสงค ดังที่ปรารถนาหรือที่ตั้งไว ทั้งนี้ตองมิใชเปนการกําหนดกรอบแนวคิดจากบุคคลภายนอก  
  นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดกลาววา การทํางานพัฒนาสมัยนี้ พยายามให ประชาชน
เขามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาปญหาตัดสินใจ ตกลงใจ และดําเนินการเองในการ พัฒนาให
มากที่สุด ซึ่งเปนหลักชวยตัวเองจัดโดยในรูปคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน คณะกรรมการพัฒนาตําบล 
และนักพัฒนารวมกันวางโครงการขึ้น นักพัฒนาจะเปนผูชวยเหลือให คําแนะนําในการที่จะตองอาศัย
ความรูวิชาการทางเทคนิคจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ เพื่อให บรรลุผลเต็มความมุงหมาย  
  อาภรณ จันทรสวาง (2522) ไดกลาวถึง “การมีสวนรวม (Participation) เปนผลมา 
จากการเห็นพองตองกัน ในเรื่องของความตองการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพอง 
ตองกันนั้น จะตองมีมากพอที่จะเกิดการริเริ่มโครงการ เพื่อการปฏิบัติ กลาวคือ จะตองเปนการเห็น
พอง ตองกันของคนสวนใหญที่จะตองเขารวมปฏิบัติการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเรามา
รวมกันได ควรจะตองมีการตระหนักวา ปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระทําทั้งหมด ที่ทําโดยหรือทําใน
นามกลุมนั้น กระทําผานองคการ (Organization) ดังนั้น องคการจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึง
ความ เปลี่ยนแปลงที่ตองการได”  
  ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง     
การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวม
รับผิดชอบ ในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน การที่สามารถทําใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนา ชนบทเพื่อแกปญหา และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ตองรับปรัชญาที่วา มนุษยทุกคนตางก็มีความปรารถนาที่จะอยูรวมกันกับผูอื่นอยาง 
เปนสุข ไดรับความ เปนธรรม และเปนที่ยอมรับของผูอื่น และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของ
ชุมชน ขณะเดียวกันตอง ยอมรับความจริงที่วา มนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดตองมีโอกาสและไดรับการ
ชี้แนะที่ถูกตอง  
  ฉอาน วุฒิกรรมรักษา (2526) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที ่
สงเสริมใหประชาชนในระดับทองถิ่น เขามามีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชนบทอยาง
กวางขวาง การมีสวนรวมของประชาชนเปนการใหความสําคัญแกการพัฒนาทรัพยากรกําลังคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานคุณภาพกําลังคน การมีสวนรวมของประชาชน ทําใหนักวางแผนพัฒนาได
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รับรูขอเท็จจริง และ แนวความคิดเห็นจากประชาชน ในระดับทองถิ่นโดยตรง จึงนับไดวาเปน
ประโยชนและจําเปนตอการ พัฒนาชนบท  
  คันฉัตร ตันเสถียร (2537) ไดใหคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชนใน 
การพัฒนาวา หมายถึง การกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงสถานการณของงานโดยรวม เพื่อกอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงภายใตการกําหนดและดําเนินการของประชาชนเอง โดยที่กระบวนการของการมี
สวนรวมนั้น เปนการมีสวนรวมในการคนหาหรือกําหนดปญหาของชุมชน การหาสาเหตุของปญหา 
หาวิธีแกไขปญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาของชุมชน และประเมินผลการดําเนินการแกไขปญหา  
  ลือชัย ศรีเงินยวง และผาสุข เอนกวณิช (2526) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของ
ประชาชนที่แทจริง จะตองไมหมายความเพียงแตการดึงประชาชนเขามารวมโครงการที่รัฐเปนผู กําหนด 
“รูปแบบเปาหมายของงาน” และ “กําหนดใหมีการเขารวมงาน” ดังที่ผานมา แตจะตองเปนการมี สวน
รวมอยางมีสํานึกรับผิดชอบ และมีบทบาทอยางเต็มที่ ตั้งแตคนคิดปญหาวางแผนปฏิบัติงาน ดูแล กํากับ 
ตลอดจนประเมินผลติดตามงาน การมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงจะตองหมายถึงการมอบ อํานาจ
อธิปไตย โดยขั้นพื้นฐานคืนสูประชาชน การพยายามจัดตั้งและพัฒนาองคกรประชาชนให เขมแข็งบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเองเปนสําคัญ  
  กรรณิกา ชมดี (2524) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้ 
“การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ความรวมมือของประชาชนไมวาของปจเจกบุคคล หรือกลุม
คนที่เห็น พองตองกัน และเขารวมรับผิดชอบเพื่อดําเนินการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ตองการ โดย กระทําผานกลุมองคการเพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค”  
  ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม “การที่ประชาชน
หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมใชและการกระจายทรัพยากรที่มีอยู
เพื่อ ประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรี ในฐานะ
สมาชิกของ สังคมในการมีสวนรวมของประชาชนไดพัฒนาการรับรู และภูมิปญญาซึ่งแสดงออกใน
รูปการตัดสินใจ การกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง”  
  นิรันดร จงวุฒิเวศน (2527) กลาววา การมีสวนรวม คือ “การเกี่ยวของ ทางดาน
จิตใจ และอารมณ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม 
(Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการให (Contribution) 
บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย”  
  สุจินต ดาววีระกุล (2527) ไดใหความหมาย ของการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการ
กระทําที่ประชาชนมีความสมัครใจเขามามีสวนรวมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวประชาชนเอง
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อตนเองและมีสวนดําเนินการ เพื่อใหบรรลุถึง วัตถุประสงค
ที่ไดปรารถนาหรือตั้งไว  
  ไพรัตน เตชะรินทร (2527) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนวา 
หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริมชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน 
ในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครรูปตางๆ ใหเขามามีสวนรวมใน
การ ดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกัน ในเรื่องตอไปนี้ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบาย การพัฒนาที่กําหนดไว คือ  
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  1. รวมทําการศึกษา คนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน
ความตองการของชุมชน  
  2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพื่อแกปญหาและปญหาของชุมชน
หรือเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน  
  3. รวมวางนโยบาย หรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแกไข
ปญหา สนองความตองการของชุมชน  
  4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเปนประโยชนตอสวนรวม  
  5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
  6. รวมการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหนวยงาน  
  7. รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  
  8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่ได
ทําไว ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาล ใหใชประโยชนไดตลอดไป  
  อคิน รพีพัฒน (2527) ไดแบงการมีสวนรวมของคนในชุมชนไว 4 ประการ ไดแก  
  1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางแกไข  
  2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา  
  3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาตามแผน  
  4. การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา  
  ปรัชญา เวสารัชช (2528) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในการ 
พัฒนาวาเปนการที่ประชาชนเขาไปเกี่ยวของโดยการใชความพยายาม หรือใชทรัพยากรอยางสวนตน
ใน กิจกรรม ซึ่งมุงสูการพัฒนาของชุมชนและการมีสวนรวมประกอบดวย  
  ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527) ไดใหความเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชนนั้น 
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติ
และ รับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถทําใหประชาชน เขามา
มีสวน รวมในการพฒันาชนบท เพื่อแกไขปญหา และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการ 
เปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาพัฒนาชุมชนที่วา มนุษยทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยูกับผูอื่นอยาง 
เปนสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนที่ยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจดวยวา มนุษยนั้นสามารถ 
พัฒนาได ถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะอยางถูกตอง  
  อํานาจ อนันตชัย (2526) ไดอางแนวคิดของ Erwin William พอสรุปไดวา การ
พัฒนาแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการพัฒนา 
รวมคิด ตัดสินใจ แกปญหาของตนเอง เนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันของประชาชน ใหความคิด
สรางสรรค และความชํานาญของประชาชนแกปญหา รวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสม และติดตาม
ผลการปฏิบัติ ขององคการและเจาหนาที่เกี่ยวของ  
  นอกจากนี้ การมีสวนรวมของประชาชนยังอาจหมายถึง การที่ประชาชน หรือชุมชน 
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการและควบคุมการใช และกระจายทรัพยากร และปจจัย การ
ผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนในการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และกระจายตามความจําเปนอยาง
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สมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และไดรับการพัฒนาการรับรูภูมิปญญาซึ่ง แสดงออกในรูปของ
การตัดสินใจ ในบางกรณีการมีสวนรวมของประชาชนในสถานการณที่เจา หนาที่ของรัฐบาลไดไป
ศึกษาหรือหารือกับประชาชนทองถิ่นวา หมายถึง เปนการเขารวมของประชาชนในชนบทในองคกร
ระดับพื้นฐาน (Grassroot Organization) เมื่อดําเนินการตัดสินใจการ วางแผนและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของการพัฒนาตนเอง และชุมชนของตน ซึ่งการเขามามีสวนรวมของ ประชาชนเปนการเขาไปสู
ภายใตเคาโครงของงานในองคกรระดับพ้ืนฐาน (ในดานการเมืองและอ่ืนๆ) ซึ่งมีสวนความรับผิดชอบใน
การควบคุมทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณ วัสดุอุปกรณและการมีสวนรวม นั้นตองเขาใจวาเปน
กระแสเสียงของแตละบุคคลในอันที่ตองการเขารวมตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนา
ตนเอง และการเขามามีสวนรวมจะตองเปนเรื่องของอาสาสมัคร มิใชเปนการใชกําลังบังคับ ขูเข็ญแต
อยางใด นอกจากนี้ ความรวมมือ หมายถึง การรวมแรงไปทํางานอยางใดอยางหนึ่ง กระทํา รวมกัน
โดยพรอมเพรียงกัน ซึ่งการมีสวนรวมที่มีลักษณะใกลเคียงกับความรวมมือดังนี้  
  1. การมีสวนรวมหมายถึง ความรวมมือในกิจกรรมบางอยาง รวมไปถึงความรับผิดชอบ
ซึ่งกันและกันดวย  
  2. การมีสวนรวม หมายถึง ความรวมมือในการปะทะสังสรรคทางสังคมของบุคคล
หรือกลุมสําหรับนักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายของการมีสวนรวมไว ดังนี้  
  ดี เจ เฮย (D.G. Hay, 1974) ไดใหคํานิยามการเขาไปมีสวนรวมในทาง สังคมวา เปน
การเขาไปมีสวนรวมดวยความสมัครใจ ในลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล ระหวางกลุมตอ
กลุม ซึ่งเปนสวนประกอบของกิจกรรมของกลุมนั้นๆ ซึ่งอาจจะเปนทางการหรือไมเปน ทางการก็ได  
  วิลเลี่ยม ดับบลิว รีดเดอร (William W. Reeder, 1974) ไดใหความหมายของการมี
สวนรวมของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมในการปะทะทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมของ
ปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมของกลุม  
  วิลเลี่ยม แอรวิน (William Erwin, 1976) ไดใหแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
หมายถึง กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ
แกปญหาของตนเอง ใชความคิดสรางสรรค และความชํานาญของประชาชน รวมกับการใชวิทยาการ
ที่เหมาะสมในการแกไขปญหา  
  มาสดา เจ เฮช แอล (Masda J.H.L, 1982) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม 
ประกอบดวย 3 มิต ิ 
  มิติที ่1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ วาอะไรควรทําและทําอยางไร  
  มิติที ่2 มีสวนรวมเสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติการตามที่ไดตัดสินใจ  
  มิติที ่3 มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน  
  ยูไนเต็ด เนชั่น (United Nation, 1981) ใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชน 
คือ การที่ประชาชนกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถที่จะแสดงออกซึ่ง
ความตองการของตน การจัดอันดับความสําคัญ การเขารวมในการพัฒนาและไดรับผลประโยชนจากการ 
พัฒนานั้น เปนไปโดยการเนนที่การใหอํานาจตัดสินใจแกประชาชนในชนบท  
  วิลเลี่ยม แอรวิน (William Erwin, 1976) “การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการ
ให ประชาชนเขามามีสวนรวมเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง 
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รวมใชความคิดสรางสรรค ความรูความชํานาญรวมกับการใชวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ”  
  กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการประชุม 
ณ องคการสหประชาชาติ (United Nations, 1981) ระบุไววา การมีสวนรวมของประชาชนเปนคําที่ไม
อาจ กําหนดนิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได เพราะความหมายของการมีสวนรวมอาจแตกตางกัน
ไป ในแตละประเทศ หรือแมแตในประเทศเดียวกันก็ตาม หากจะใหเขาใจชัดแลว การนิยามความหมาย
ของ การมีสวนรวมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ หรือแมแตในประเทศเดียวกันก็ตาม หากจะให
เขาใจ ชัดแลว การนิยามความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่งๆ เทานั้น อยางไรก็ดีกลุมผูเชี่ยวชาญดังกลาวไดขยายความการมี 
สวนรวมของประชาชนวาครอบคลุมประเด็น ดังนี้  
  1. การมีสวนรวมของประชาชนครอบคลุมการสรางโอกาสที่เอื้อใหสมาชิกทุกคน
ของชุมชนและของสังคมไดรวมกิจกรรมซึ่งนําไปสูการมีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนา และเอื้อให
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน  
  2. การมีสวนรวมสะทอนการเขาเกี่ยวของโดยสมัครใจ และเปนประชาธิปไตยใน
กรณ ีตอไปนี้  
   2.1 การเอ้ือใหเกิดความหมายพยายามพัฒนา  
   2.2 การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน  
   2.3 การตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย กําหนดนโยบาย การวางแผน และการ 
ดําเนินการโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
  3. เมื่อพิจารณาในแงนี้ การมีสวนรวมเปนตัวเชื่อมโยงระหวางสวนที่ประชาชนลง
แรง และทรัพยากร เพื่อพัฒนากับประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนลงแรงดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจไมวาระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ จะชวยใหกอ
เกิดความ เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงแรงกับประโยชนที่ได  
  4. การมีสวนรวมของประชาชนอาจผิดแผกแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ 
ประเทศ นโยบายและโครงสรางการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีสวนรวม
ของประชาชนมิไดเปนเพียงเทคนิควิธีการ แตเปนปจจัยสําคัญในการประกันใหเกิดกระบวนการพัฒนาที ่
มุงเอื้อประโยชนตอประชาชน  
  จากที่มีผูกลาวไวขางตน สามารถสรุปความหมายของการมีสวนรวมไดวา การมีสวนรวม 
หมายถึง การเขามามีสวนเกี่ยวของในดานความคิด และดานการปฏิบัติ ในการจัดการและควบคุมการ 
ใชทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูของสมาชิกในองคกร หรือสถาบันทางสังคม เพื่อประโยชนตอ
การ ดํารงชีพทางดานเศรษฐกิจ สังคม โดยการเขารวมจะตองเปนไปดวยความสมัครใจ  
 2.6.2 ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน  
  ปจจุบันการพัฒนาทั้งในหนวยงานของภาครัฐและเอกชนตางๆ มุงสงเสริมให
ประชาชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองใหมากที่สุดทั้งนี้ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การมีสวนรวม ดังตอไปนี ้(สมนึก ปญญาสิงห, 2542)  
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  1. การมีสวนรวมของชุมชนสามารถสรางการยอมรับในคุณคาของสังคมและ
วัฒนธรรม ภายในชุมชนได บางครั้งสามารถเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของชุมชน ที่ไมพึงปรารถนาได
อีกดวย  
  2. การมีสวนรวมของชุมชนเปนวิธีการ (Means) ที่สามารถสรางประสบการณตางๆ 
ที่ใหกับประชาชนไดเรียนรูและนําเอาไปปฏิบัติเองไดอยางถูกตอง  
  3. การมีสวนรวมของชุมชนเปนการระดมพลังความคิด พลังกาย พลังใจและทรัพยากร 
ตางๆ ที่มีอยูที่ในชุมชน ออกมาใชใหเปนประโยชนตอชุมชน  
  4. การมีสวนรวมของชุมชนเปนการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
มีการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
  5. การมีสวนรวมของชุมชนสอดคลองกับปรัชญาทางสังคม และการเมือง (Socio – 
Political Philosophy) ที่ตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการ 
วางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล  
  6. การมีสวนรวมของชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา การพัฒนาใดๆ ก็ตามถา 
ขาดความรวมมือและการมีสวนรวมแลว กิจกรรมหรือโครงการใดๆ นั้น ก็ไมสามารถดําเนินการตอไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพและจะประสบกับความลมเหลวในที่สุด  
  นอกจากนี้ มีผูใหแนวคิดเรื่องความสําคัญของการมีสวนรวม ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกัน
กับสมนึก ปญญาสิงห (2542) ไดกลาววาการมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญดังนี้  
  1. การมีสวนรวมของประชาชนเปนการพัฒนาสิทธิขั้นพื้นฐาน และเปนสิทธิมนุษยชน 
ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาจึงควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
  2. การมีสวนรวมของประชาชน ชวยใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ทํา
ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวยเหตุผล 4 ประการ คือ ประการแรก การมีสวนรวมในการ
กําหนด ความจําเปนพื้นฐาน ชวยใหกลุมที่ถูกกีดกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม ไดมีโอกาสแสดงสิ่งที่
ตนเองตอง การตอผูจัดทํานโยบายการพัฒนาและมีโอกาสไดรับการพัฒนายกระดับฐานะใหสูงขึ้น 
หลุดพนจากการ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ประการที่สอง การมีสวนรวมของประชาชนชวยใหรัฐบาล
สามารถระดมทรัพยากร ในทองถิ่น เชน ความรู ลักษณะบุคคล และแมแตที่ดินและทุนที่ตองใชใน
โครงการพัฒนา ประการที่สาม การมีสวนรวมของประชาชนชวยปรับปรุงกระจายสินคาและบริการ
ตลอดจนการกระจายรายไดใหดีขึ้น และการมีชีวิตสาธารณะที่มีสุขภาพดี ประการสุดทาย การมีสวน
รวมของประชาชน ชวยสนองความ ตองการทางจิตวิทยาของประชาชนจากการที่ไดมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจดําเนินงานที่มีผลกระทบตอชีวิต และการงาน  
  3. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาอยางจริงจังทุกขั้นตอนจะชวยให
ประชาชนมีพลังในการตอรองกับกลุมผลประโยชนอื่นๆ ในสังคม  
  4. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา แสดงไปถึงการชวยเหลือตนเอง ซึ่งจะ 
นําไปสูความสามรถในการพ่ึงตนเองไดในที่สุด  
  5. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา เปนเครื่องมือสงเสริมใหเกิด
การยอมรับ การใชความคิดใหม วิธีการใหม หรือนวัตกรรมบางอยาง ซึ่งการยอมรับและการใชหรือ
สรางนวัตกรรมนี้ เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในกระบวนการพัฒนา  
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  6. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา จะทําใหประชาชนสามารถ
แสดงศักยภาพที่มีอยูและชวยใหไดหนทางที่มีการแกปญหาเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับปญหาของ
ชุมชนได มากกวาการใหบุคคลภายนอกเขามาชวยแกปญหา  
  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็มีความจําเปนตองมีการดําเนินงานแบบมีสวน
รวม ดังที ่Creighton (2543 อางถึงใน นรินทรชัย พัฒนพงศา, 2546) ระบุวา หากไมเปดโอกาสใหมีสวน
รวมก็ จะเกิดความขัดแยงและชุมชนก็แบงออกเปนพวกเปนฝายไดงาย ดังนั้นการมีสวนรวมจะมีโอกาส
ลด ระดับปญหาที่จะเกิดขึ้นได คือ ชุมชนอาจเกิดความรูสึกหวาดกลัว โครงการนั้นเกิดขึ้นโดยขาดการม ี
สวนรวม ประชาชนไปรวมตัวเปนกลุมเปนพวก เริ่มขยายขอบเขตของประเด็นปญหาออกไปเรื่อยๆ การ
สื่อสารระหวางคูกรณีเกิดการบิดเบือนมากยิ่งขึ้น ฯลฯ  
 2.6.3 หลักการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  
  จากความหมายของคําวา มีสวนรวมในเบื้องตน ทําใหไดขอสรุปวา การมีสวนรวม 
พิจารณาถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และการดําเนินการในกระบวนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับ
เรื่อง ตอไปนี้  
  1. ประชาชน คือ ผูตัดสินหรือเปนผูกําหนดการพัฒนาอยางเปนตัวของตัวเอง  
  2. การพัฒนานั้น มุงเนนในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน เพื่อการพึ่งและ
การพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนานั้น เปนการพัฒนาที่เริ่มจากประชาชน โดยรัฐจะตองกระจายอํานาจ 
ใหแกชุมชน  
  ปกรณ ปรียากร (2530) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนม ี4 ลักษณะ คือ  
  1. เปนผูมีบทบาทในการกําหนดวาอะไร คือ ความจําเปนพื้นฐานของชุมชน  
  2. เปนผูระดมทรัพยากรตางๆ เพือ่สนองความจําเปนพื้นฐานนั้น  
  3. เปนผูมีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินคาและบริการใหสูงขึ้น  
  4. เปนผูไดรับความพึงพอใจ และเกิดแรงจูงที่จะสรางกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
  ผูเชี่ยวชาญในการประชุม ณ องคการสหประชาชาติ (United Nation Department 
of International Economics and Social Affairs, 1981) ไดขยายความของการมีสวนรวมไวดังนี้  
  1. การมีสวนรวมของประชาชน ครอบคลุมการสรางโอกาสที่เอื้อใหสมาชิกทุกคน
ของชุมชนและสังคมไดรวมกิจกรรม ซึ่งนําไปสูการมีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนาและเอื้อใหไดรับ
ประโยชน จากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน  
  2. การมีสวนรวม สะทอนการเขาเกี่ยวของโดยสมัครใจ และเปนประชาธิปไตย ในกรณ ี
ตอไปนี้  
   2.1 การเอ้ือใหเกิดความพยายามพัฒนา  
   2.2 การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน  
   2.3 การตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย กําหนดนโยบาย การวางแผนและการ 
ดําเนินการโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
  3. เมื่อพิจารณาในแงนี้ การมีสวนรวมเปนตัวเชื่อมโยงระหวางสวนที่ประชาชนลง
แรง และทรัพยากร เพื่อพัฒนากับประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนลงแรงดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ ไมวาระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ ชวยกอใหเกิด
ความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชนที่ได  
   ในประเด็นที่วา การมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น ที่ประชุม The 
Adhoc Group Group of Experts ไดแบงออก 4 ลักษณะ คือ  
   1. ขอจํากัดที่เกิดจากการตีความ คําวา การมีสวนรวมของประชาชน  
   2. ขอจํากัดที่เก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ และการเมือง  
   3. ขอจํากัดที่ เกี่ยวกับลักษณะทางสังคม และลักษณะทางประชากรของ
ประชาชนใน ประเทศนั้น  
   4. ขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมภายนอก  
  โจซี ่เอ. แอกบายานี (Jose A. Agbayani, 1979) ไดจัดอันดับขั้นตอนการมีสวนรวม
ในลักษณะตางๆ ดังนี้  
  1. การเขารวมประชุม  
  2. การออกความคิดเห็น  
  3. การตีปญหาใหกระจาง  
  4. การออกเสียง สนับสนุนหรือคัดคานปญหา  
  World Health Organization (1978) ไดเสนอวา รูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือ
วาเปนรูปแบบที่แทจริงนั้น จะตองประกอบดวยขบวนการ 4 ขั้นตอน คือ  
  1. การวางแผน (Planning) ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา 
จัดลําดับ ความสําคัญ ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และ
ประการ สําคัญ คือ การตัดสินใจดวย  
  2. การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการจัดการ
และการบริหาร การใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและการบริหาร  
  3. การใชประโยชน (Utilization) ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนํากิจกรรม
มาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม  
  4. การไดรับผลประโยชน (Obtaining Benefits) ประชาชนจะตองไดรับการแจกจาย 
ผลประโยชนสวนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได  
  ลี เจ แครี ่(Lee J. Cary, 1976) ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 5 แบบ คือ  
  1. เปนสมาชิก (Membership)  
  2. เปนสมาชิกผูเขาประชุม (Attendance at Meeting)  
  3. เปนสมาชิกผูบริจาคเงิน (Financial Conbution)  
  4. เปนกรรมการ (Membership on Committees)  
  5. เปนประธาน (Position of Leadership)  
  และ Cary ยังไดแบงแบบของผูมีสวนรวม (Type of Participants) ออกเปน 3 แบบ  
  1. ผูกระทํา (Action)  
  2. ผูรับผลกระทํา (Recipient)  
  3. สาธารณชนทั่วไป (Public)  
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  ราม พี ยาเดฟ (Ram P. Yadav, 1979) ไดจําแนกการมีสวนรวมของประชาชนเปน         
4 ขั้นตอน คือ  
  1. การเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
  2. การเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินโครงการและแผนงาน (Implementation)  
  3. การเขาไปมีสวนรวมในการควบคุม และประเมินผลโครงการและการพัฒนา 
(Evaluation)  
  4. การเขาไปมีสวนรวมในการรับผลประโยชนของการพัฒนา (Benefits)  
  ไพรัตน เตชะรินทร (2527) กลาววา การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว ตองใหรวมดําเนินการใน
เรื่องตอไปนี ้ 
  1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน
ความ ตองการของชุมชน รวมตลอดจนความตองการของชุมชน  
  2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชน
หรือ เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน  
  3. รวมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดปญหาและ
สนองความตองการของชุมชน  
  4. รวมตัดสินใจ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม  
  5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
  6. รวมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง และ
ของหนวยงาน  
  7. รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไว  
  8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่ได
ทําไวทั้งโดยเอกชนและรัฐบาล ใหใชประโยชนไดตลอดไป  
  อคิน รพีพัฒน (2527) ชี้ใหเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชนจะตองเขารวมใน
ขั้นตอนตางๆ คือ  
  1. การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของประชาชน เนื่องมาจากเหตุผล
พื้นฐาน คือ ชาวชนบทประสบปญหายอมรูปญหาของตนเองไดดีท่ีสุด  
  2. การมีสวนรวมในการดําเนินการวางแผน เพื่อแกปญหาเหลานั้น ผูที่เลือกแนวทาง
ในการพัฒนา ควรเปนประชาชนในชุมชนนั้นเอง ไมใชบุคคลภายนอก เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
ทรัพยากร กับศักยภาพในการพัฒนาชุมชนนั้น  
  3. การมีสวนรวมในการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานแรงงาน การรวมแรงงาน 
ประกอบกิจกรรม จะทําใหประชาชนมีความผูกพันกันมากขึ้น และกอใหเกิดความรูสึก รวมกันในการ
เปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏซึ่งจะสงผลใหประชาชนบํารุงรักษาใหดํารงอยูอยางสมบูรณ 
และมีประโยชนอยางยืนยาว  
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  4. การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลเพื่อคนควา เพื่อหาขอดีและขอบกพรอง
อันเกิดจากการดําเนินกิจกรรม ซึ่งจะนํามาเปนบทเรียนในการหาหนทางปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพ ในการทํางานตอไป  
  แสวง รัตนมงคลมาศ (2541) กลาววา การมีสวนรวมของมวลชน จะม ี2 ดาน คือ  
  1. ดานคิดหรือการกําหนดนโยบาย แบงเปน 3 ระดับ ไดแก  
   1.1 มวลชนเปนเพียงผูใหขอมูลขาวสาร ขอคิด  
   1.2 มวลชนมีสวนแบงในอํานาจการตัดสินใจ  
   1.3 มวลชนเปนผูกําหนดนโยบาย  
  2. ดานทํา หรือดานดําเนินการตามนโยบาย แบงเปน 3 ระดับ ไดแก  
   2.1 รวมกําหนดเปาหมายและแผนงาน  
   2.2 รวมดําเนินการในกระบวนการจัดการ  
   2.3 รวมหนุนชวยทรัพยากรบริหาร  
  นิรันดร จงวุฒิเวศน (2527) กลาวถึงเงื่อนไขการมีสวนรวมวา มีอยางนอย 3 ประการ คือ  
  1. ประชาชนจะตองมีอิสระท่ีจะมีสวนรวม  
  2. ประชาชนตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม  
  3. ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม  
  สมนึก ปญญาสิงห (2542) กลาวถึงเงื่อนไขพื้นฐานของประชาชนในการเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนามี 4 ประการ คือ  
  1. ประชาชนตองมีความรู ความเขาใจ และความสามารถที่จะมีสวนรวมกลาวคือ 
ประชาชนจะตองมีศักยภาพที่จะเขารวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
  2. ประชาชนจะตองมีความพรอมเขามีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนจะตองมีสภาพ        
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพท่ีเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม  
  3. ประชาชนจะตองมีความประสงคที่จะเขารวม กลาวคือ ประชาชนจะตองมีความ 
เต็มใจ เห็นประโยชนในการเขารวม จะตองมิใชเปนการบังคับหรือผลักดันใหเขารวม โดยที่ประชาชน
มิได ประสงคจะเขารวมในนัยหนึ่งนัยใด  
  4. ประชาชนจะตองมีความเปนไปไดที่จะเขารวม กลาวคือ ประชาชนจะตองมีโอกาสที ่
จะเขารวม ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหแกประชาชนในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมพัฒนาที่ตน 
ตองการในระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะตองมีโอกาส และมีความเปนไปไดที่จะจัดการดวยตนเอง  
  ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542) ไดสรุปเงื่อนไขที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา สามารถแบงไดเปน 6 ประเภท คือ  
  1. เงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  
  2. เงื่อนไขของโครงการพัฒนา  
  3. เงื่อนไขของนักพัฒนา  
  4. เงื่อนไขของผูนํา  
  5. เงื่อนไขทางการบริหารจัดการ  
 2.6.4 รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน  
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  นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดกลาววา ลักษณะของการมีสวนรวมมีลักษณะหลาย 
ระดับตั้งแตเปนสมาชิกจนถึงการเปนผูนําดังนี้  
  1. เปนสมาชิก  
  2. เปนสมาชิกที่เขารวมการประชุม  
  3. เปนสมาชิกที่บริจาคเงินชวย  
  4. เปนกรรมการ  
  5. เปนประธานกรรมการ  
  6. สมาชิกผูนั้นทําอะไรระหวางประชุม  
  7. สมาชิกผูนั้นเลนบทอะไรในท่ีประชุม  
  กรรณิการ ชมดี (2524) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 รูปแบบ คือ  
  1. การมีสวนรวม (Attendance at Meetings)  
  2. การมีสวนรวมออกเงิน (Financial Contribution)  
  3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership on Commmittees)  
  4. การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership)  
  5. การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interviewer)  
  6. การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitor)  
  7. การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (Customers)  
  8. การมีสวนรวมเปนผูริเริ่ม (Entrepreneur)  
  9. การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงานหรือเปนลูกจาง (Employee)  
  10. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (Material Contribution)  
  สุจินต ดาววีระกุล (2527) ไดแบงรูปแบบตางๆ ของการมีสวนรวมของประชาชน       
ในการพัฒนาไว ดังนี้  
  1. การมีสวนรวมเปนผูริเริ่ม  
  2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินงาน  
  3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจใชทรัพยากร  
  4. การมีสวนรวมในการออกความคิดเห็น และขอเสนอแนะ  
  5. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา  
  6. การมีสวนรวมในการคิดหาวิธีแกปญหา  
  7. การมีสวนรวมในการวางแผน  
  8. การมีสวนรวมในการประชุม  
  9. การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม  
  10. การมีสวนรวมในการออกเสียงสนับสนุน หรือคนควาปญหา  
  11. การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือบริหารงาน  
  12. การมีสวนรวมในการเปนสมาชิก  
  13. การมีสวนรวมในการเปนผูชักชวนหรือประชาสัมพันธ  
  14. การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว  
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  15. การมีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน  
  16. การมีสวนรวมในการออกแรง  
  17. การมีสวนรวมในการออกวัสดุ อุปกรณ  
  18. การมีสวนรวมในการดูแลรักษา ติดตามหรือประเมินผล  
  โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff) ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 4 แบบ คอื  
  1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ  
  2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุน 
ดานทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความรวมมือ  
  3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits)  
  4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  
  แครี่ (Cary) ไดแบงแบบของผูมีสวนรวม (Typers of Participants) ออกเปน 3 แบบ คือ  
  1. ผูกระทํา (Action)  
  2. ผูรับผลกระทํา (Recipient)  
  3. สาธารณชนทั่วไป (Public)  
  เจ เอช แอล มาสดา (J.H.L. Masda, 1982) ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวมได 3 แบบ
คือ  
  1. การมีสวนรวมแบบแข็งขัน (Active) หมายถึงการเขารวมตั้งแตริเริ่มและติดตาม 
กระบวนการในการกําหนดความตองการ แผนงาน ตลอดจนเขารวมในกิจกรรมการดําเนินงานและ 
สนใจในผลของการพัฒนา  
  2. การมีสวนรวมแบบไมแข็งขัน (Passive) หมายถึง การเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนโดย ไมคํานึงถึงความสําคัญของการกําหนดแผนและนโยบาย ตลอดจนไมสนใจผลของการ
กระทําในกิจกรรม  
  3. การมีสวนรวมแบบเฉื่อยชา (Inert) หมายถึง การเขารวมโดยการถูกชักจูง จํายอม
หรือถูกบังคับ โดยสภาพแวดลอม บุคคลหรืออื่นๆ ซึ่งการมีสวนรวมแบบนี้จะแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดเสมอรัฐธรรมนูญไดวางรากฐานแหงการมีสวนรวมของพลเมือง          
คือในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นประชาชนตองมีสวนรวมตั้งแตเริ่มกระบวนการไปจนสิ้นสุดกระบวนการ (บวรศักดิ์ อุวรรณโน, 
2545)  
   กระบวนการมีสวนรวมในปจจุบัน แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนา (People Participation for Development) ไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
งานพัฒนากระบวนการมีสวนรวมนั้นมิไดอยูกับการริเริ่ม หรือการวางแผนโดยรัฐ แตความสําเร็จอยูที่
ประชาชนในชุมชนที่มี วัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน พลังกลุมจะเปนปจจัยสําคัญทําใหงาน
พัฒนาตางๆ บรรลุผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย นอกจากนี้การพัฒนาจําเปนตองมีการรวมพลังใน
ลักษณะเบญจภาคี ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและประชาชนเพื่อ
รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน ทองถิ่นเอง  
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   กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่มีพลวัต เพราะมีความ
ตอเนื่องโดยเริ่มจาก (Creighton, 1992 อางถึงใน พาลาภ สิงหเสนี และคนอื่นๆ, 2545)  
   1. การมีสวนรวมในการวางแผน ซึ่งประกอบดวยการรับรู การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
การวางแผน การรวมวางแผนกิจกรรม  
   2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การดําเนินการซึ่งประกอบดวยการเขาไป
เกี่ยวของกับการดําเนินการในกิจกรรมตางๆและในการตัดสินใจ  
   3. การมีสวนรวมในการจัดการผลประโยชน เปนการรวมจัดสรรผลประโยชน 
หรือผลของกิจกรรม ผลของการตัดสินใจ  
   4. การมีสวนรวมในการติดตามผล การประเมินผลในกิจกรรมตางๆ และพิจารณาวา
จะดําเนินการตอไปหรือไม ซึ่งจะเปนขอมูลยอนกลับไปสูการวางแผน เพื่อวางแผนดําเนินโครงการไปอีก 
ขั้นตอนหนึ่ง  
 2.6.5 ขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน  
  แม็คโลเดอรมิว และดับบลิวโรเบิรทลาโทส (Max Lowdermilk & W. Robert Laitos) 
ไดเสนอข้ันตอนของยุทธศาสตรการมีสวนรวม เพื่อพัฒนาชนบท ไว 7 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การสํารวจขั้นตน (Preliminary Reconnaissance)  
  2. การศึกษาเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหา (Piority Problem Indentification 
Studies)  
  3. การแสวงหาแนวทางแกไข (Seanch for Solutions)  
  4. การกําหนดทางแกไขปญหา (Assesment of Solutions)  
  5. การปฏิบัติตามโครงการ (Project Implementation)  
  6. การประเมินผลโครงการ (Formal Project Evaluation)  
  7. การพิจารณาทบทวนโครงการเพื่ อดํ าเนินการให เสร็จสมบู รณ  (Project 
Reconsideration of Completion)  
  เจิมศักดิ์  ปนทอง (2525) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนไว 4 ขั้นตอน คือ  
  1. การมีสวนรวมในการคนควาปญหาและสาเหตุของปญหา  
  2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม  
  3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน  
  4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน  
  ไพรัตน เดชะรินทร (2527) ไดกลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนินงานให 
บรรลุวัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนา คือ 1) รวมทําการศึกษา คนควาถึงปญหาและสาเหตุของ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดถึงความตองการของชุมชน 2) รวมคนหาและสรางรูปแบบและ
วิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชน หรือเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน
หรือสนองความตองการของชุมชน 3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการกิจกรรม เพื่อขจัด
และแกไขตลอดจนสนองความตองการของชุมชน 4) รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปน
ประโยชนตอสวนรวม 5) รวมจัดหรือปรังปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล 6) รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหนวยงานที ่  
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วางไว 7) รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน และกิจกรรมบรรลุเปาหมายที่วางไว 8) รวมควบคุม 
ติดตาม ประเมินผล และซอมบํารุงรักษาโครงการ  
  อคิน รพีพัฒน (2527) ไดกําหนดชวงจังหวะและแบงระยะการมีสวนรวมของ ประชาชน
ในชุมชน ดังนี้ 1) การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางการแกไข 2) การตัดสินใจเลือก
แนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 3) การปฏิบัติตามแผน 4) การประเมินผลกิจกรรม  
  โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980) ไดทําการจําแนกขั้นตอนของการมี
สวนรวมไว 4 ขั้นตอน คือ  
  1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยเริ่มแรกที่ตองกระทําคือ
การ จัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นจะเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจนี้เปน 
กระบวนการตอเนื่องท่ีตองดําเนินไปเรื่อยๆ ตั้งแตการตัดสินใจในชวงวางแผน และการตัดสินใจในชวง 
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว  
  2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation) เชน การชวยเหลือดาน 
ทรัพยากร การบริหารงาน และการประสานงานขอความชวยเหลือ เปนตน  
  3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) เปนการมีสวนรวมในประโยชน
ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะตองพิจารณาในการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย 
ผลประโยชนที่เปนทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ  
  4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผล
นั้นสิ่งทีส่ําคัญ คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expection)  
  ฉอาน วุฒิกรรมรักษา (2526) ไดจัดอันดับขั้นตอนการมีสวนรวมในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
1) การรวมประชุม 2) การออกความคิดเห็น 3) การตีปญหาใหกระจาง 4) การออกเสียงสนับสนุนหรือ
คัดคานปญหา  
  โจซี่ เอ. แอกบายานี (Jose A. Agbayani, 1979) ไดจัดอันดับขั้นตอน การมีสวนรวมใน
ลักษณะตางๆ ดังนี้  
  1. การรวมประชุม  
  2. การออกความคิดเห็น  
  3. การตีปญหาใหกระจาง  
  4. การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคานปญหา  
  จากแนวความคิดของการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว สามารถประมวลและ
สรุปเปนหัวขอของการมีสวนรวมของประชาชนตองานของทองถิ่น ทั้งการเมืองและการบริหารงาน 
เพื่อการ ศึกษาดังนี ้คือ  
  1. การมีสวนรวมในการคิด เชน การคิดหาปญหา การคนหาสาเหตุของปญหาตลอดจน
การ ตัดสินใจวิธีการแกปญหาของทองถิ่น  
  2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน รวมออกแรงงาน รวมออกวัสดุ รวมให ขอเสนอ 
แนะในการปฏิบัติงาน เปนตน  
  3. การมีสวนรวมในการตรวจสอบ เชน รวมเปนผูติดตามผลการทํางาน  
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 2.6.6 เปาหมายของการมีสวนรวมของประชาชน  
  แสวง รัตนมงคลมาศ (2541) ไดกลาวถึงเปาหมายของระดมสวนรวมไวดังนี้  
  1. เปาหมายของผูระดม (Objective of Mobilizer)  
   1.1 เพื่อเปนขาวสารขอมูลประกอบการตัดสินใจ (Information Input) ในหลักการ
บริหารสมัยใหมถือวาขาวสารขอมูลเปนเรื่องสําคัญ การระดมในเปาหมายต่ําสุด คือ การตองการ ขอมูล
ขาวสารเพื่อนํามาเปนสวนประกอบในการตัดสินใจ (Information Input for Decision Making) แทนการ
ตัดสินใจโดยลําพัง อันปราศจากขอมูลขาวสารที่ระดมลงไปสัมผัสมวลชนไมวาวิธีใดๆ ก็ตาม ถือวาเปนการ
หาขอมูลขาวสารเพื่อมาสนับสนุนในการตัดสินใจ  
   1.2 เพื่อใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Showed Decision) ในการตัดสินใจ
บางครั้งผูถูกระดมตองมีสวนแบงในอํานาจของการตัดสินใจถือวาเปนแนวทางใหสิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตย มากขึ้น โดยเชื่อในเรื่องการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
   1.3 เพื่อใหรวมกําหนดนโยบาย (Policy Making) เปนแนวทางใหประชาชนเปนผู
กําหนดนโยบาย โดยกําหนดจากลางสูบน (Bottom up) ประชาชนเปนผูกําหนดปญหาและโครงการที่
ประชาชนตองการ (Problem and Needs Project) ฝายขาราชการนํามาสานตอให (Implement) หรือ
เจาหนาที่เปนผูปฏิบัติ  
  2. เปาหมายผูถูกระดม (Objective of Mobilizee)  
   2.1 มีจุดรวมในอุดมการณเดียวกัน (Common Idebilizee)  
   2.2 มีจุดรวมในผลประโยชน (Common Interest)  
   2.3 ยึดติดกับตัวบุคคล (Personality) การเขารวมจะมีเปาหมายแตกตางกัน
ออกไปแตเปาหมายทั้ง 3 ประการจะตองไมขัดแยง กันและควรมีความสอดคลองกันเพราะหากเปาหมาย
ขัดแยงกัน แลวมวลชนอาจแยกสลายไดเปาหมาย อาจแยกเปนระยะสั้นและระยะยาว เปาหมายระยะสั้น
จะตองเปนเรื่องสวนตัว เปาหมายระยะยาวเปนเรื่องใกลตัว และทั้งสองเปาหมายจะตองไมขัดกัน  
 2.6.7 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน  
  การที่ควรจะเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใดเปนเรื่องที่มีการถกเถียงกันมาก และ
เมื่อนําเอาเหตุผลมาพิจารณารวมกันแลว ก็อาจจะขึ้นกับลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ดังนั้นจึงทํา
ใหระดับการมีสวนรวมเปนไปไดหลายกรณี นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546) กลาววาระดับการมีสวน
รวมเปนไดหลายกรณี เชน ระดับการมีสวนรวมตามหลักการทั่วไป โดยหลักการระดับการมีสวนรวม
ขึ้นอยูกับวาจะมีสวนรวมในเรื่องประเภทใด แตหลักใหญๆ อาจแบงเปน 5 ระดับ คือ  
  1. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชน เชนการใหขอมูลการ
เจ็บปวยของตนตอแพทย ถาไมรวมใหขอมูลที่เปนจริงก็อาจรักษาไมไดผลดี  
  2. การมีสวนรวมรับรูขอมูล ขาวสาร เชน การรับรูขอมูลของตนจากแพทยเพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินใจไดดีขึ้น  
  3. การมีสวนรวมตัดสินใจ โดยเฉพาะกับโครงการที่ตนจะมีสวนไดเสียดวย โดยแบงเปน 
3 กรณี แลวแตกิจกรรมนั้นตนอยูในขั้นตอนใดตอไปนี้ กรณีแรก ตนมีน้ําหนักตัดสินใจนอยกวาเจาของ 
โครงการ กรณีที่สอง ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ เชน เมื่อเปนหุนสวนเทาเทียมกัน 
กรณีที่สาม ตนมีน้ําหนักในการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ เชน เมื่อจะเปนผูรับประโยชนจากน้ําที่
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ไดรับจากอางเก็บน้ํา กลุมประชาชนผูจะไดรับประโยชน ควรเปนผูมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวาเจาหนาที่
ชลประทาน เปนตน  
  4. การมีสวนรวมทําคือ รวมในขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด เชนรวมสรางถนนในชนบท  
  5. การมีสวนรวมสนับสนุน คือ อาจไมมีโอกาสรวมทํา แตมีสวนรวมชวยเหลือ ดาน
อื่นๆ เพื่อใหโครงการสําเร็จ  
  นอกจากนี้ยังมีผูแบงระดับการมีสวนแตกตางออกไป โดย นนท กอแกวทองดี (2543  
อางถึงใน นรินทรชัย พัฒนพงศา, 2546) ไดแบงระดับการมีสวนรวมเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับที่ประชาชน
ไมมีสวนรวม 2) ระดับที่ประชาชนมีสวนรวมปานกลาง 3) ระดับที่ประชาชน มีสวนรวมดวยเต็มที ่ 
  จากการแบงการมีสวนรวมเปน 3 ระดับ 8 ขั้นตอนนี้มิไดหมายความวา ทุกคนควรที่
จะตองกําหนดสิ่งที่ตองการและรวมกันจัดการเอง อันเปนระดับการมีสวนรวมมากขึ้น แตควรคํานึงถึง 
ความเหมาะสมในบางเรื่องการมีสวนรวมในระดับปานกลางอาจเปนเรื่องที่เหมาะสม บางเรื่องอาจม ี
สวนรวมมากขึ้นอีกก็ได แตจะมีที่ระดับหรือขั้นตอนใดเปนเรื่องที่ควรพิจารณาความเหมาะสมเพราะ
แม โดยทั่วไปการมีสวนรวมจะเปนเรื่องด ีแตหลายกรณีก็ตองพิจารณาเปนเรื่องๆ ไป อีกทั้งการมีสวน
รวมที ่ดีตองการผูชํานาญการ และทรัพยากรดานตางๆ อยางมากดวยเชนกัน  
  นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546) ยังไดแบงระดับการมีสวนรวมตามแนวทางการ
พัฒนาชุมชน โดยจัดแบงไวดังนี้ 1) รวมคนหาปญหาของตนใหเห็นวาสิ่งใดที่เปนปญหา-รากเหงาของ 
ปญหา 2) รวมคนหาวาสิ่งที่จําเปนของตนในปจจุบันคืออะไร เชน รวมกันคิดในการจัดลําดับปญหา
เพื่อจะแกไขสิ่งใดกอน-หลัง วางแผนแกไขปญหา รวมระดมหาทางเลือกที่เหมาะสม รวมพัฒนา
เทคโนโลยีที่จะใช รวมดําเนินการแกไขปญหานั้นๆ รวมติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมรับผลประโยชนและหรือรวมเสียประโยชนจากการดําเนินการ  
  เงื่อนไขของการมีสวนรวมของประชาชน  
  นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) กลาววา เงื่อนไขของการมีสวนรวมมี 3 ประการ คือ  
  1. ประชาชนตองอิสรภาพที่จะมีสวนรวม  
  2. ประชาชนตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม  
  3. ประชาชนตองเต็มใจทีจ่ะมีสวนรวม  
   3.1 ประชาชนตองมีเวลา  
   3.2 ประชาชนตองไมเสียเงินทองมากเกินกวาที่คาดวาจะไดรับผลตอบแทน  
   3.3 ประชาชนตองมีความสนใจ  
   3.4 ประชาชนตองสามารถสื่อสารรูเรื่องกันทั้งสองฝาย  
   3.5 ประชาชนตองไมรูสึกกระเทือนตอตําแหนงหนาที่ หรือสถานภาพทางสังคม  
  ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน  
  นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546) ไดแปลแนวความคิดของ Peter Oakley & David 
Marsden ที่กลาวถึงปจจัยที่สําคัญในสภาพของกลุมเพ่ือการพัฒนาไววา  
  1. การกอตั้งกลุม การริเริ่มกอตั้งกลุมเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเปนประเด็น
ที่สําคัญ ซึ่งจะเปนตัวชี้ถึงสภาพของการเกิดกลุม และการพัฒนากลุมตอไป ทั้งนี้ประเด็นดังกลาว คือ    
กลุมนั้นมักจะเกิดการริเริ่มจากภายนอกแลวจึงใหสมาชิกทุกคนเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งที่ถูก หากจะใหเกิด  
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การรวมมืออยางมีความหมายแลว จุดเนนควรมุงไปสูการใหมีโครงสรางของกลุมเกิดขึ้นเองตามวิชา 
การศึกษาดานการมีสวนรวม  
  2. สมาชิกกลุม การปฏิบัติในเรื่องสมาชิกกลุม หลักสําคัญแลวมักจะอิงอยูกับแนวคิด 
ทางดานการผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็มีสิทธิเปนสมาชิก
เทา เทียมกัน และกลุมควรมีขนาดเล็ก มีจํานวนสมาชิกระหวาง 15 – 35 คน  
  3. โครงสรางกลุม กลุมตองมีการจัดสรางโครงสรางในกลุมขึ้นเพื่อเปนฐานของ
องคกร อันจะทําใหเกิดการมีสวนรวมขึ้น ลักษณะของโครงสรางนี้ขอพิจารณาที่สําคัญ คือ โครงสราง
บังคับไวโดยภายนอกหรือมีการพัฒนาขึ้นมาเอง ในขณะที่กําลังกอตั้งกลุมเพื่อไมใหกลุมตองพึ่งพา
ผูอื่นอยูเรื่อย เนนใหเปนโครงสรางที่สมาชิกจะคิดกําหนดขึ้นเอง ใหเหมาะสมกับสภาพความจําเปนใน
สภาพการณ ของเขาเก่ียวกับเรื่องของโครงสรางนี้ก็คือ ผูนํา  
 2.6.8 มาตรวัดการมีสวนรวมของประชาชน  
  อาร อี แคสเปอรสัน และ เอ็ม บรอคแบท (R.E. Kasperson & M. Broitbat, 
1974) ไดจําแนกวาการกระทําที่มีสวนรวมหรือไมถือวาการมีสวนรวม ดังนี้  
  1. การกระทําโดยแตละบุคคล มิใชเปนการกระทําโดยกลุม ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะห 
หรือไดขอมูลโดยไมถูกตอง เพราะการแสดงออกแตละบุคคลในกระบวนการมีสวนรวมนั้น จะไดเห็นถึง 
คานิยม ความรับรู และพฤติกรรมของแตละบุคคล เชน กิริยาที่ถือวาเปนสวนรวมก็คือ กริยาที่มีการ 
แสดงตอผลการกระทํานั้นโดยตรงของแตละบุคคล  
  2. ความหนาแนนของการกระทํา ซึ่งแสดงออกโดยรวมกระทําที่บอยครั้ง ระยะเวลา
ของกิจกรรมที่ยาวนานหรือมีความผูกพัน และมีแรงจูงใจการกระทํา คุณภาพของการเขารวม ซึ่งดูจาก
ผลและผลกระทบของการกระทําในเบื้องตน เชน ความรับผิดชอบ การเปดกวางยอมรับความสามารถ 
และความคิดเห็นมีการทําการประเมินผล  
  ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ (2531) ไดแสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนไว 7 ระดับ คือ  
  ระดับที ่1 ถูกบังคับ ไมมีสวนรวมเลย  
  ระดับที ่2 ถูกลอ มีสวนรวมนอย  
  ระดับที ่3 ถูกชักชวน มีสวนรวมนอย  
  ระดับที ่4 ถูกสัมภาษณความตองการ มีสวนรวมปานกลาง  
  ระดับที ่5 มีโอกาสเสนอความเห็น มีสวนรวมปานกลาง  
  ระดับที ่6 มีโอกาสเสนอโครงการ มีสวนรวมระดับสูง  
  ระดับที ่7 มีโอกาสตัดสินใจดวยตนเอง มีสวนรวมในอุดมคต ิ 
  เอฟ เอส คารพิน (F.S. Chapin, 1977) ไดกลาวถึงลักษณะที่จะเปนเครื่องชี้ถึงการมีสวน
รวมของประชาชนทางสังคม โดยดูจากลักษณะตางๆ ที่แสดงออก คือ การเปนสมาชิกกลุม การเขารวม
กิจกรรมตางๆ การบริจาคเงิน ทอง วัสดุ สิ่งของ สละเวลา แรงงาน การเปนสมาชิกของคณะกรรมการ และ
การเปนผูอํานวยการใหกิจการนั้นโดยตรง  
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2.7 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.7.1 ความหมายของการบริหาร 
  ผูบริหารยุคปจจุบันตองเผชิญกับสถานการณที่หลากหลาย ทาทาย และเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมมาก จะตองทํางานในแตละวันที่ยาวนาน ตองแกปญหาที่ยุงยากซับซอนตลอดเวลา ตองเจอกับ
สภาพการแขงขันทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ ตองใชเวลาติดตามระเบียบ
ขอบังคับของรัฐรวมทั้งถูกกดดันจากกลุมผลประโยชนตางๆ มากมายนับวันงานบริหารยิ่งยุงมากขึ้น 
อันสืบเนื่องมาจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยไมคาดคิด ภาวะวิกฤติทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเหลาผูบริหารจึงตองเสี่ยงกับ
ภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และความหลากหลายตาง ๆ แตขณะเดียวกันก็ตองใชความสามารถทั้งศาสตร
และศิลปแสวงหาโอกาส และความไดเปรียบใหเกิดขึ้นแกองคการที่ตนเองรับผิดชอบได มีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารหลายอยาง เชน 
  แลนดักท (Landugt, 1996) เห็นวา ความหมายของการบริหารตามพจนานุกรมนั้น 
หมายถึงวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการจัดการเกี่ยวกับราชการ หรือหนวยงานของรัฐ 
  ไซมอน (Simon, 1996) ไดใหคํานิยามความหมายอยางกวางวา การบริหาร 
หมายถึง กิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือรวมใจกันปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งรวมกันไว 
  ชุบ  กาญจนประกร (2509) ไดใหความหมายของการบริหาร วาหมายถึง การรวมมือ 
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใดๆ 
  ดังนั้น อาจกลาวไดวาการบริหารคือ “การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอื่น” คํานิยามนี้
เปนการระบุวาผูบริหารไมไดลงมือทํางานดวยตนเอง แตทํางานโดยการสั่งใหคนอ่ืนทํา อีกความหมาย
หนึ่ง “การบริหาร คือ กิจกรรมในการใชทรัพยากรขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ตามความหมายนี้ การบริหาร ไดแก กิจกรรมในการวางแผน 
การจัดองคการ การจูงใจ และการควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุใหบรรลุเปาหมายของ
องคการดวยดี 
  ในอีกความหมายหนึ่ง “การบริหาร คือ กระบวนการทํางานกับคน และวัตถุเพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคกร” คําจํากัดความนี้เนนการใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุใหเกิดผล
ประโยชนตอองคการ ความหมายของการบริหารที่ครอบคลุมที่สุด คือ “การบริหาร คือ กระบวนการ
ทํางานกับคนและโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง” 
และผูบริหารจะตองมีสิ่งตางๆ เหลานี้ คือ 
  - มีความสัมพันธระหวางบุคคลดี 
  - มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีมไดดี 
  - มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให เขากับสภาพแวดลอมได  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ 
  - มีความสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได 
  คําวา “การบริหาร” นั้น นอกจากใชคําในภาษาอังกฤษวา “Administration” ยังมี
คําหนึ่งที่ใชแทนกันได คือ คําวา “Management” ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน แตทางวิชาการ
จะเลือกใชคําวา “Administration” ก็ดวยเหตุผล 2 ประการ คือเหตุผลประการที่หนึ่ง เพื่อไมตองการ
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ใชคําที่มีความหมายหนักไปในทางการจัดการธุรกิจของเอกชน และเหตุผลประการที่สอง เพื่อไมตองการ
ใชคําที่จะทําใหเกิดความสับสน เพราะคําวา “การจัดการ” (Management) นั้น ใกลเคียงกับคําวา 
“ผูจัดการ” (Manager) ซึ่งมีความหมายแคบ จํากัดลงไปวา เปนผูบริหารงานขององคการแหงใดแหง
หนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น ดังนั้นเมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยทั่วๆ ไป หรือการ
บริหารราชการจึงนิยมใชคําวา “Administration” และเพื่อความกระจางชัดระหวางคําสองคํานี้ 
ผูเขียนจึงนําเอานิยามความหมายของคําวา “การจัดการ” มาแสดงไวในที่นี้ดวย เพื่อเปนแนวทางของ
การศึกษาสืบตอไป 
  การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการทํางานให บรรลุวัตถุ ประสงค
ที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective) โดยการสั่งการและการทํางาน
รวมกับบุคคลอื่น (Weihrich nd Koontz, 1993) การจัดการเปนงานสําคัญที่ผูบริหารทุกคนตองทํา
ใหไดตามเปาหมายอยางชาญฉลาด ในอดีตสภาพแวดลอม และการแขงขันไมรุนแรง องคการตางๆ 
เพียงแตดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายก็เพียงพอ แตความรุนแรงของการแขงขัน และความผันผวนของ
สภาพแวดลอมในปจจุบันยิ่งทวีความซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ทําใหธุรกิจตองดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีทิศทางที่ชัดเจน การจัดการจึงเปนเครื่องมือในการแกปญหา และสรางความกาวหนาแกธุรกิจ 
ประสิทธิภาพ หมายถึงการทํางานใหไดผลลัพธ (Outputs) โดยการใชทรัพยากร หรือปจจัยนําเขา 
(Inputs) ใหคุมคามากที่สุด ซึ่งจะใหความสําคัญกับวิธีการหรือกระบวนการในการทํางาน โดยเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางผลลัพธกับปจจัยนําเขาที่ไดแปรรูปใหมีอัตราสวนสูงที่สุด ขณะที่ประสิทธิผล 
หมายถึงการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการซึ่งจะใหความสนใจกับการทํางานใหสําเร็จเพียง
อยางเดียว โดยไมคํานึงถึงความคุมคาในการใชทรัพยากร 
  เวบเปอร (Weber, 1997) นักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันวาดวยองคกรแบบ 
Bureaucracy งานของเขาถูกตีพิมพในเยอรมันในป ค.ศ. 1921 เปนรูปแบบองคกรที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุด และสามารถใชไดอยางสอดคลองกับองคกรที่สลับซับซอน ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมใหม องคกรแบบ 
Bureaucracy ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้
  1. จะตองมีการจัดการชั้นตําแหนงและสายงานบังคับบัญชาอยางชัดเจน และ
สามารถทราบไดอยางชัดเจนวาหนวยงานใดขึ้นอยูกับหนวยงานใด 
  2. การจัดแบงงานกันทําจะตองขึ้นอยูกับความชํานาญเฉพาะอยางในหนาที่นั้นๆ ไม
กาวกายซึ่งกันและกัน 
  3. มีระบบกฎเกณฑ คือตองมีระเบียบกฎเกณฑตางๆ เปนแบบแผนเพื่อกอให เกิด
ความเปนหนึ่งเดียวกัน และการประสานงานกัน 
  4. มีระบบของระเบียบวิธีในการปฏิบัติงานในลักษณะ และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ 
เพือ่เปนแนวทางในการปฏิบัติของทุกๆ คนเสมอกัน 
  5. ความสัมพันธของคนจะตองไมเอาความรูสึกสวนตัว หรือเรื่องสวนตัวมาเกี่ยวของ 
คือจะตองไมมีความชอบ ความรัก ความเกลียดชัง มาเกี่ยวของในองคกร เพราะผูปฏิบัติงานในองคกร
จะตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลจริงๆ จะตองหลีกเลี่ยงการใชอารมณกับผูใตบังคับบัญชา 
  6. การเลือกคนเขาทํางาน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง จะตองพิจารณาจาก
ความรูสึก และความสามารถเปนเกณฑ 
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  อยางไรก็ดี องคกรแบบ Bureaucracy ของ Weber นี้ เปนองคกรในรูปของอุดมคติ
ไมมีองคกรใดในโลกของความเปนจริงจะเปนไปตามนี้ทุกประการ แตจะมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ของทฤษฎีนี้ปรากฏอยูในทุกองคกรเสมอ 
  เดท (Date, 2002) ไดเขียนเอาไววา คํานิยามความหมายประการหนึ่งของการ
บริหาร (Management) ที่ไดยินกันอยูบอยๆ ก็คือการบริหารงานนั้น คือการทําใหงานนั้นลุลวงสําเร็จ
ไปโดยใชผูอื่นเปนผูกระทํา (Management is Getting things Done Though other People) 
  ไซมอน (Simon, 1971) ไดใหคํานิยาม และความหมายอยางกวางวา การบริหาร 
(Administration) หมายถึงกิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือ รวมแรง รวมใจกันปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน (The Activities of Groups Operation to Accomplish Common 
Goats) และไดใหตัวอยางของการบริหารวา เมื่อคนสองคนชวยกันเข็นกอนหินซึ่งคนเพียงคนเดียวทํา
ใหขยับเขยื้อนไมไดการบริหารก็เกิดขึ้นแลว การกระทําที่ดูเปนเรื่องธรรมดาๆ นั้นมีลักษณะพื้นฐานที่
สําคัญ 2 ประการ ของสิ่งที่เรียกวา การบริหาร (Administration) คือ มีจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงค
รวมกัน (Purpose) คือ การเคลื่อนกอนหินไปใหได และมีการกระทําที่รวมมือ รวมแรง รวมใจกัน 
(Cooperative Action) คือ การที่คนมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป ใชพลังรวมกันเพื่อใหไดผลบางอยาง
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  ชุบ  กาญจนประกร (2509) ไดใหความหมายของ คําวา Administration การ
บริหาร หมายถึงการรวมมือดําเนินการหรือปฏิบัติงานในองคกรใดๆ 
  ติน  ปรัชญพฤทธิ์  และอิสระ สุวรรณบล (2514) ไดเขียนอธิบายไววา คําวา 
“Administration” นั้นมาจากภาษาลาตินวา “Administrare” ซึ่งแปลไดวา การรับใช การจัดการ 
การปฏิบัติภารกิจ การอํานวยการ (To Serve, to Manage, to Conduct, to Direct) ในทางการ
บริหารเรามักจะเนนความหมายของคําวา “Administration” ไปในแงของการรับใช เพราะถือวา
ขาราชการตองเปนผูรับใชประชาชน มิใชเปนเจานายของประชาชน 
  ฟาโยล (Fayol, 1949) เปนนักทฤษฎีการบริหารคนแรกที่ใหความสนใจศึกษาจัด
องคกรและการบริหาร (Principles of Organizing and Management) โดยเห็นวาการบริหารงานจะ
ประกอบ ดวยสวนสําคัญๆ 5 ประการ คือ 
  1. การวางแผน (Planning) 
  2. การจัดองคการ (Organizing) 
  3. การอํานวยการ (Directing) 
  4. การประสานงาน (Coordinating) 
  5. การควบคุมงาน (Controlling) 
  นอกจากนี้ Fayol ยังไดพิจารณาตอไปถึงหลักการบริหารอีกวาควรประกอบดวย 
หลักเกณฑตางๆ 14 ประการ ดังนี้ 
  1. หลักการแบงงาน (Division of Work) ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร (Scientific Management) 
  2. การกําหนดอํานาจหนาที่ (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ควร
จะไดสัดสวนกัน 



 88

  3. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ ภายในโครงสรางของ
องคการหนึ่งๆ จะประกอบดวยหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน และผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากมายตามหลัก
เอกภาพในการบังคับบัญชา ผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชาควรมีผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียว เพื่อ
หลีกเลี่ยงขอขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติตามคําสั่ง 
  4. เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) หมายถึง เอกภาพของทิศทาง
ในการปฏิบัติงานที่มีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานรวมกันมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว มีแผน      
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน 
  5. หลักการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง (Centralization of Authority) เพื่อให 
สอดคลองกับหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา และเอกภาพในการอํานวยการ 
  6. หลักบังคับบัญชาที่ตอเนื่องเปนลูกโซ (Scalar Chain) คืออํานาจในการบังคับ
บัญชาจะลดหลั่นลงมาเปนลําดับตามสายการบังคับบัญชา จากระดับสูงลงมาระดับลาง 
  7. องคการจะตองมีวินัย (Discipline) เพื่อเปนกฎขอบังคับในการปกครอง และ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในองคการ 
  8. องคการจะตองมีระเบียบ (Order) เปนหลักในการปฏิบัติงาน 
  9. ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน 
  10. ผลประโยชนตอบแทนในรูปของเงินเดือนควรไดสัดสวนกับผลการปฏิบัติงานที่
กระทําเพ่ือใหเกิดความพอใจทั้งสองฝาย คือองคการ และผูปฏิบัติงาน 
  11. องคการจะตองมีความยุติธรรม และความเสมอภาค 
  12. องคการจะตองสรางความมั่นคงในชีวิตการทํางาน (Security of Tenure) ใหกับ
ผูปฏิบัติงาน 
  13. องคการจะตองสนับสนุนความคิดริเริ่มของบุคคล 
  14. ผูปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานรวมกันในลักษณะเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Esprit de 
Corps) คือ มีความจงรักภักดี มีความจริงใจ และสุจริตใจตอกันและกัน เพื่อประโยชนขององคการ
โดยสวนรวม 
  กูลิค และ เออรวิค (Gulick & Urwick, 1937) ไดเสนอขบวนการบริหารไว 7 ขั้นตอน 
หรือที่เรียกกันยอๆ วา “POSDCORB” ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนพื้นฐานของการศึกษาการบริหาร 
ขบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน ประกอบดวย 
  1. P = Planning การวางแผน หมายถึง การเตรียมการไวลวงหนากอนลงมือปฏิบัติจริง 
  2. O = Organizing การจัดองคการ หมายถึง การวางโครงสรางการทํางานภายใน
องคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  3. S = Staffing การจัดบุคคลเขาทํางาน หมายถึง การจัดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ใหรับผิดชอบงานในตําแหนง เปนภารกิจเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมด ในเรื่อง
เกี่ยวกับการสรรหาการฝกอบรม ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมของการทํางานที่ด ี
  4. D = Directing การอํานวยการ หมายถึงเปนกิจกรรมที่เปนภาระหนาที่สําคัญของ
ผูบริหารที่จะตองทําการตัดสินใจ สั่งการ ออกคําสั่ง และควบคุมการทํางาน 
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  5. Co = Coordinating การประสานงาน หมายถึงภาระหนาที่ในการเชื่อมโยงสวน
ตางๆ ของงานเขาดวยกัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว พยายามสรางระบบการติดตอสื่อสารการ
สรางกลุมทํางาน 
  6. R = Reporting การรายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การรายงานถึงสภาพการ
ทํางานใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนการแสดงถึงขอเท็จจริง ปญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ตลอดจนการชี้แจง หรือประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  7. B = Budgeting งบประมาณ หมายถึง เปนการศึกษาถึงการใชจายเงินในการ
บริหารงบประมาณ รวมตลอดถึงการวางแผน การคลัง การทําบัญชี และการควบคุม เพื่อใหมีการใช
จายเงินตรงตามเปาหมายของการบริหารที่กําหนดไว 
  โพแลนด (Poland, 1971) ไดเสนอความเห็นวา หลัก POSDCORB ของ Gulick นั้น
ไดครอบคลุมถึงกระบวนการที่สําคัญของการบริหาร แตไมไดรวมถึงเรื่องการประเมินผลไวดวย
เพราะฉะนั้นจึงควรเพิ่มเรื่องการประเมินผล คือ เพิ่ม E (Evaluation) เขาไปดวยอีกหนึ่งตัว เปน
POSDECORB 
 2.7.2 ความหมายของการจัดการ 
  พิมลจรรย  นามวัฒน (2541) ไดกลาวถึงการจัดการไววา ในองคการซึ่งประกอบ ดวย
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มารวมกันเพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ โดยที่บุคคลเดียว
ไมสามารถกระทําไดเพียงลําพังนั้น การทํางานของแตละบุคคล หรือแตละกลุมจะตองประสานกัน และ
มุงไปสูเปาหมายเดียวกันโดยอาศัยกลุมของกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และชี้นําแนวทาง 
สําหรับการทํางานเหลานั้น กลุมของกิจกรรมดังกลาวมานี้ หมายถึงการจัดการ (Management) ซึ่ง
จะเพ่ิมความสําคัญ และความซับซอนยิ่งขึ้นเมื่อองคกรมีขนาดใหญขึ้น 
  นักวิชาการ และนักทฤษฎีการจัดการจํานวนมาก ตางก็ไดพยายามนิยามความหมาย
คําวา การจัดการ ไวซึ่งมีทัง้คลายคลึงกัน และที่แตกตางกันไปบางในบางประเด็น ดังตัวอยางตอไปนี้ที่ได
นิยามคําวา “การจัดการ” หมายถึง 
  1) กระบวนการใชทรัพยากรขององคการ เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ ประสงคที่
กําหนด ดวยการทําหนาที่ดานการวางแผน การจัดการ การนํา และการควบคุม 
  2) กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค และประสานความพยายามของบุคลากร เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคนั้น 
  3) กระบวนการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลดําเนินการ เพื่อประสานกิจกรรมของบุคคลอื่น
ใหบรรลุผลสําเร็จ ในสิ่งที่บุคคลคนเดียวไมสามารถกระทําไดโดยลําพัง 
  จากคํานิยามดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา การจัดการเปนเรื่องของการใชทรัพยากร
ขององคการโดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามของบุคคล หรือบุคคลอื่นเพื่อสรางความสําเร็จใหกับ
องคการ 
  2.7.2.1 ความสําคัญของการจัดการ 
  พิมลจรรย  นามวัฒน (2541) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการ ไวดังนี้ 
  1) การจัดการเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหองคการทุกองคการดําเนินไปได 
องคการ ทุกองคการไมวาจะเปนภาคธุรกิจ หรือภาครัฐบาล หรือเปนองคการทางการศึกษา องคการทาง
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ศาสนา ฯลฯ ตางก็ตองดําเนินการโดยอาศัยการจัดการทั้งสิ้น อาจกลาวไดวาความสําคัญของการ
จัดการอยูที่กิจกรรมทางการจัดการที่มตีอเจาขององคการ ซึ่งรวมถึงผูถือหุนและสมาชิกทุกคนในองคการ 
รวมตลอดถึงประชาชนในสังคมซึ่งเปนผูใชสินคา และบริการอันเปนผลผลิตขอองคการนั้น ๆ  
  2) การตัดสินใจทางการจัดการมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการผลิตการ
กําหนดนโยบาย และเปาหมายขององคการซึ่งมีผลกระทบตอองคการ และสังคมโดยสวนรวมดวย 
อาจกลาวไดวา การจัดการมีความสําคัญตอมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในแง
ของความรับผิดชอบที่การจัดการมีตอการผลิตสินคาและบริการที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยของ
ผูบริโภค ผูรับบริการ ตอการรักษาสภาพแวดลอม และตอความสันติสุขของสังคม 
  3) การจัดการกอใหเกิดสภาวะการจางงาน ซึ่งมีผลตอการยกระดับรายได 
และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการไดบริโภคสินคา และบริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อาจกลาว
ไดวาการจัดการมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย 
  2.7.2.2 ปจจัยและกระบวนการในการจัดการ 
    จักรกฤษณ  นรนิติผดุงการ (เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการจัดการ
พัฒนาสังคม พค. 703, 2541) ไดเสนอระบบการจัดการดานปจจัยในการบริหารงาน (CHAKRIT’S 5 
M: Social Development Component) ไวดังนี้ การที่นักจัดการพัฒนาสังคมไมวาจะปฏิบัติอยูใน
ระดับใดจะสามารถนําเอานโยบายของฝายการเมือง หรือนโยบายและคําสั่งของผูบังคับบัญชาไป
ปฏิบัติจัดทําใหเกิดผลสําเร็จไดเปนอยางดี นอกเหนือจากท่ีเขาผูนั้นจะตองมีความสํานึกถึงสังคม และ
ประชาชนกลุม เปาหมายที่ตนเองถูกวางตัว หรืออาสาเขามาในการรับผิดชอบในการสรางประโยชนแลว
นักจัดการผูนั้นยังจําเปนที่จะตองมีความรู และความรอบรูที่จะกําหนดระบบงาน ระเบียบ และเทคนิคใน
การปฏิบัติงาน สรางความพรอม และมีความสามารถท่ีจะใชสิ่งเหลานี้ใหเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนใน
การทํางานของคน และหนวยงานของตนอีกดวย ระบบงานระเบียบ และเทคนิคในการปฏิบัติงานที่
กลาวถึง สามารถแยกออกไดเปน 5 ดาน ดังนี้คือ 
    M 1 (Mechanism) ไดแกดานการจัดองคการ หมายถึงการกําหนดรูปแบบ 
และภารกิจขององคกร การแบงสวนงานขององคกร การกําหนดกิจกรรมของแตละสวนงาน การกําหนด
ตําแหนงงาน (Position) พรอมหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจ (Authority) ของแตละตําแหนง 
แตละสวน แตละระดับ (Level) และขององคกรเปนสวนรวม การกําหนดโครงสราง และความสัมพันธ
ของงานของสวนตางๆ ของแตละองคกร และการสรางระบบการควบคุมใหทุกสวนขององคกรได
เปนไปอยางสืบเนื่อง และมีเอกภาพ (Unity) 
    M 2 (Money) ไดแก ดานการเงิน ที่จะตองจัดหามาเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ตามที่กําหนดไวในจํานวน และกําหนดเวลาที่ถูกตองสอดคลองกัน ดังนั้นการพิจารณาเรื่องแหลงเงิน 
การจัด สรรเงินเพื่อเปนคาใชจายในกิจกรรม และรายการตางๆ ใหไดสัดสวนที่จะใหผลตอบแทนดีที่สุด 
และการควบคุมการใชจายใหถูกตองตามหลักเกณฑโดยไมรั่วไหล สูญเสีย หรือฟุมเฟอย โดยไมจําเปน 
แตในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะชวยสนับสนุนใหการทํางานไดดําเนินการไปอยางราบรื่นจนสามารถ
บรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี การเงินจึงเปนสวนสําคัญที่นักจัดการจะตองดูแล 
    M 3 (Manpower) ไดแกดานบุคลากร ซึ่งการจัดการที่ดีจําเปนจะตองได
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนอยางอื่นมาบรรจุใหกับตําแหนงและหนาที่การ
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งานที่กําหนดไว แตจะตองใหมีจํานวนพอเพียงไมมากไปหรือนอยไป การจัดการดานบุคลากรยัง
ครอบคลุมถึงความจําเปนที่จะตองมีการใหคาตอบแทน และผลประโยชนที่สมดุลยกับภาวะการณ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร ความจําเปนที่จะตองดูแลความเรียบรอยในการปฏิบัติ และการเพิ่มพูน
ความรู และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรภายในหนวยเปนระยะๆ ดวย 
    M 4 (Materials & Building) ไดแกการจัดหา และมีไวซึ่งเครื่องมือเครื่องใช 
วัสดุอุปกรณ สถานที่ปฏิบัติงาน สถานบริการที่เหมาะสมทันสมัยพอเพียง และมีประสิทธิภาพที่จะ
สามารถชวยใหการดําเนินงานตามหนาที่ ของหนวยงานนั้นๆ ไดเปนไปอยางไดผลหรือสมประโยชนที่สุด 
ทั้งนี้การจัดการดานนี้ยังรวมถึงการเสาะแสวงหา การคิดคน การออกแบบ การควบคุมการใชงาน การ
บํารุงรักษา และเปลี่ยนชิ้นสวน หรือสวนประกอบการซอมแซมสิ่งที่บกพรอง ชํารุดเสียหาย หรือมี
ประสิทธิภาพในการทํางานต่ํากวาระดับที่ตองการ และการถอดถอนจากประจําการหรือรื้อถอนเพื่อจัดหา
หรือจัดทําสิ่งทดแทนภายในกําหนดเวลาที่สมควรได 
    M 5 (Methodology and Information) ไดแก องคความรู และขอมูล
ขาวสาร ที่นักจัดการจะตองนํามาใชในการวางแผน การเลือกใชกลวิธี (Strategy) และกิจกรรม (Activity) 
ที่ควรจะดําเนินการ การจัดหนวยงาน และวางระบบงาน การติดตอสื่อสาร การอํานวยการ การตัดสินใจ 
และการแกไขปญหา 
 2.7.3 สาระสําคัญโดยรวมในการบริหารจัดการ 
  2.7.3.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
    คําวา “การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) 
มีที่มาในเชิงพัฒนาการขององคความรูที่แตกตางกัน แตปจจุบันไดมีการกําหนดองคความรูทั้งสองดานมา
ผสมผสาน และประยุกตเขากับองคกรสมัยใหม จึงทําใหทั้งสองคํานี้มีความหมายเชนเดียวกัน และ
สามารถใชแทนกันได เพียงแตความนิยมคุนเคยหรือความนึกคิดเชิงภาษาที่แตกตางกันไปบางเทานั้น 
กลาวคือ มีนัย (Sense) ที่แตกตางกันในดานตอไปนี้ 
    1) เกี่ยวกับประเภทขององคกรและหนวยงาน 
     คําวา “การบริหาร” นิยมใชในหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานราชการ 
ดังจะเห็นไดจากตําแหนงบริหาร หรือนักบริหาร (Administration) มีการบัญญัติศัพทสาขาวิชาที่ศึกษา
ดานนี้วา “รัฐประศาสนศาสตร” (Public Administration) ขณะที่คําวา การจัดการมักหมายถึงการ
บริหารงานในองคกรภาคเอกชน หรือธุรกิจมากกวาการบริหารรัฐกิจดังจะพบเสมอวา ตําแหนงสําคัญ
ในองคกรเอกชนใชคําวา “ผูจัดการ” (Manager) 
    2) เกี่ยวกับระดับหรือขอบขายความรับผิดชอบของการดําเนินการ 
     การบริหารบางครั้งเปนคําที่ผูใชใหความหมายถึง การทําหนาที่ในระดับ
นโยบาย คือ การตัดสินใจใหแนวทาง และรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้นในภาพรวม สวนการจัดการเนนการ
ดําเนินงานในระดับปฏิบัติ (Policy Implementation) ซึ่งเปนหนาที่รับผิดชอบรองลงมาหรือเปน
หนวยงานระดับกลางหรือระดับลาง 
     ในทางวิชาการทั้งการบริหารและการจัดการ ไมไดมีความหมายแตกตางกัน
คําวาการจัดการสามารถใชไดในองคกรภาครัฐ และใชกับการดําเนินงานระดับนโยบายเชนกัน ทั้งนี้เพราะ
แนวความคิดการจัดการสมัยใหม (Modern Management Thought) เนนการผสมผสานองคความรู
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ทั้งศาสตรการบริหาร (Administrative Science) ศาสตรการจัดการ (Management Science) 
ตลอดจนพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science) เขาดวยกันอยางแยกไมออก (ธงชัย สันติวงษ, 
2535) 
  2.7.3.2 องคประกอบและกระบวนการจัดการ 
    กระบวนการจัดการ (Management Process) หมายถึง ขั้นตอนการทํางานที่
ทําหนาที่จัดการพึงปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว คือ มีสิ่งนําเขามาผานในระบบการ
จัดการ และจะไดผลงานหรือผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานออกมาตามที่ตองการ โดยมีผูพยายามชี้ใหเห็น
ถึงองคประกอบของกระบวนการจัดการที่เหมาะสมวาควรจะประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้ 
    ลูเธอร กูลิค และลินดัล เอวรวิค (Luther Gulik & Lyndall Urwick, 1995) 
ไดมององคประกอบของการจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตกระบวนการบริหารวามีกิจกรรมที่สําคัญ  
7 ประการ หรือที่เรียกกันยอๆ วา POSDCORB Model 1 ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การ
บริหาร งานบุคคล การอํานวยการ การประสาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการงบประมาณ 
    ฮอดเกทส (Hodgetts, 1992) มองกระบวนการจัดการภายใตแนวคิดเชิง
ระบบวา กระบวนการจัดการที่แทจริง ก็คือการทําหนาที่ของการจัดการ (Management Function) ซึ่ง
มีบทบาทหนาที่ของการจัดการภายใตเรื่องที่สําคัญ 4 เรื่อง ไดแก 
    1. การวางแผนกําหนดทิศทางของหนวยงาน (Planning the Enterprises 
Direction) 
    2. การจัดโครงสรางองคกรและบุคคล (Organizing and Staffing the 
Structure) 
    3. การอํานวยการเชิงการนําและผลักดันบุคลากร (Leading and Influencing 
the Personnel) 
    4. การควบคุ ม ใน เชิ งการปฏิ บั ติ การและทรั พยากร  (Controlling 
Organizational Operations and Resources) 
    ธงชัย  สันติวงษ (2535) ไดระบุถึงหนาที่ในการบริหาร (Management 
Functions) ที่สําคัญมีดวยกัน 5 ประการ คือ 
    1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวิถีทางที่จะปฏิบัติไวเปน
การลวงหนาซึ่งจะทําใหเกิดผลสําเร็จตามความตองการ การวางแผนจะตองมีกระบวนการนึกคิด 
(Conceptual Thinking) ที่สมบูรณ และเปนสาระถูกตอง เพื่อใหสามารถกําหนดวัตถุประสงค 
(Objectives) พัฒนากลยุทธ (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณ การใช
ทรัพยากรตางๆ (Budget) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ที่ดี
ที่สุดสําหรับองคการของตน ภายหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหและคาดการณ (Forecast) สภาพ
เหตุการณตางๆ อยางระมัดระวัง และรอบคอบที่สุดแลว เปาหมายสําคัญของการปฏิบัติหนาที่วางแผน 
คือ จะตองตัดสินใจเลือกและรูจักทําแผนตางๆ ใหไดแผนงานที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับกําลังความ 
สามารถขององคการที่จะเปนหนทางใหองคการสามารถหาประโยชนจากการทํางาน ภายใตสภาพ 
แวดลอมที่ไดคาดการณไวแลว 
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    2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาที่ ในการกําหนด 
จัดเตรียม และจัดความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ เพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ  
องคการที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ สวนใหญจะเกี่ยวกับการบริหารสิ่งของ และทรัพยากรตางๆ 
(Things) ภายหลังจากที่ไดใชดุลพินิจ และมีขอตัดสินใจที่ยุติแลววา จะทําอะไรบาง การดําเนินการ  
เพื่อจัดองคการตามกระบวนการนี้ จะประกอบดวยงานที่ตองทําดังนี้ คือ จัดทําโครงสรางองคการ 
(Organization Structure) กําหนดความสัมพันธระหวางกลุมกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดจะแบงสรรกันไป 
ระบุขอบเขตของตําแหนงงานตางๆ พิจารณาใหทราบถึงรายละเอียดความยากงายของงานแตละ
ตําแหนง เพื่อใหสามารถทราบถึงคุณสมบัติของคนที่ตองการได 
    3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) คือ ภาระหนาที่ ที่เกี่ยวกับการบริหารตัว
คน ซึ่งเริ่มตนดวยการเสาะหา และคัดเลือกใหไดมาซึ่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานตางๆ 
ทีไ่ดพิจารณามาแลว ทั้งนี้ เพื่อใหประกันไดวางานตางๆ จะไดรับการปฏิบัติงานลุลวงไปอยางได ผลที่สุด 
ภาระหนาที่นี้จะสําคัญท่ีสุดที่จะตองสามารถเขาใจ และทําการฝกอบรมและพัฒนาคนงาน ใหมีความ 
สามารถ มีความพรอม โดยเฉพาะการจัดหาคนในระดับผูบริหารรองลงมา 
    4. การจัดการ (Directing) หมายถึงความพยายามที่จะใหการกระทําตาง ๆ 
ของทุกฝายในองคการเปนไปในทางที่จะสงเสริมใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการดวยการ
พยายามเอาชนะใจผูอยูใตบังคับบัญชาทุกฝายใหรวมมือกันทํางาน และเสริมตอความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ การรูจักมอบหมายงาน ชักจูงใจ และกระตุนใหทุกคนทํางานดี การรูจัก
ประสานงานของทุกฝายใหเขากันได เหลานี้ลวนแตเปนภาระท่ีจะตองปฏิบัติเพือ่ใหการสั่งการสมบูรณ  
และสําเร็จผลไดในที่สุด ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนและกลุมคน จะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การชวยใหสามารถบังคับบัญชาใหการทํางานของคนงานแตละคนไดผลสูงสุด และชวยใหงานของทุก
ฝายสอดคลอง และเสริมกัน ในอันที่จะสําเร็จตามวัตถุประสงค เดียวกันได 
    5. การควบคุม (Controlling) คือ การบังคับ หรือกํากับใหการทํางานตางๆ 
เปนไปตามแผน เพื่อที่จะปองกันมิใหเกิดความเสียหายในประการทั้งปวง ผูบริหารทุกคนยอมตองคอย
ควบคุมงานตางๆ ที่ตนรับผิดชอบอยูเสมอ กระบวนวิธีการควบคุมภายใตระบบการควบคุมที่จัดขึ้น 
คือการวัดผลงานที่ทําไปดวยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด เพื่อชวยใหทราบถึงขอแตกตางที่
ผิดไปจากแผน และสามารถดําเนินการแกไขเขาสูทิศทางที่ถูกตองได เนื่องจากงานที่ทําทุกอยางจําตอง
อาศัยคนเปนผูทําการควบคุม จึงควรมีจุดสนใจที่การควบคุมใหปฏิบัติงานเปนผลดีเสมอ การรูจักใช
ระบบการตอบแทนและลงโทษ จึงเปนศิลปะสําคัญที่ผูบริหารทุกคนจําตองเขาใจดวยเสมอ 
    การบริหารจัดการ (Management) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ, 
2545) หมายถึงชุดของหนาที่ตางๆ (Set of Functions) ที่กําหนดทิศทางในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ การใช
ทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึงการใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาดและ
คุมคา (Cost-Effective) สวนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึงการตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการไดสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว ดังนั้นผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการจึงตองมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกัน 
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    การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุงสู เปาหมายของ
องคการจากการทํางานรวมกัน โดยใชบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เคอรโต (Certo, 2000) หรือเปน
กระบวนการออกแบบ และรักษาสภาพแวดลอมที่บุคคลทํางานรวมกันในกลุมใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 6M’s (Management Resources) 
ประกอบดวย  
    1. คน (Men)  
    2. เงิน (Money)  
    3. วัตถุดิบ (Material)  
    4. เครื่องจักร (Machine)  
    5. วิธีการบริหารจัดการ (Method of Management)  
    6. ตลาด (Market) 
    จากความหมายตางๆ ดังกลาวขางตน การบริหารจัดการจึ ง เปน
กระบวนการของกิจกรรมที่ตอเนื่อง และประสานงานกัน ซึ่งผูบริหารตองเขามาชวยเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการ ประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการ (Management) มีดังนี ้
    1. การบริหารจัดการสามารถประยุกตใชกับองคการใดองคการหนึ่งได 
    2. เปาหมายของผูบริหารทุกคน คือ การสรางกําไร 
    3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดยมุงสู
ประสิทธิภาพ (Efficiency) วิธีการใชทรัพยากรโดยประหยัดที่สุด 
 
2.8 ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.8.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนโยบายสาธารณะซึ่งไดมีนักวิชาการ
จํานวนมากไดนิยามความหมายในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
  ไอรา ชารคานสกี้ (Ira sharkansky, 1970) ใหนิยามนโยบายสาธารณะไววา นโยบาย
สาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล อาทิ เชน การ
จัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และการกอสรางทางหลวงโดยรัฐ รวมทั้งขอกําหนด และระเบียบใน
การควบคุม และกํากับการดําเนินกิจกรรมของปจเจกบุคคล และนิติบุคคลทั้งมวลตลอดจนการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ  
  โธมัส อาร.ดาย (Thomas R. Dye, 1984) ใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะ 
คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทํา หรือไมกระทําในสวนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา จะครอบคลุมกิจกรรม
ตางๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เปนกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ในสวนที่
รัฐบาลเลือกที่จะไมกระทํา Dye ก็ถือวาเปนสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะอาทิ เชน การที่รัฐบาล
บางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑทหาร นั่นคือรัฐบาลเลือกที่จะไมบังคับใหชายฉกรรจทุกคนตอง
เปนทหารรับใชชาติ แตเปลี่ยนไปรับสมัครตามความสมัครใจของประชาชน ทําใหรัฐบาลไดสมาชิก
ของกองทัพที่มีความเต็มใจที่จะทําหนาที่ปองกันประเทศอยางแทจริง 
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  เจมส อี. แอนเดอรสัน (James E. Anderson, 1994) ใหทัศนะเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะไววานโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฏิบัติ หรือการกระทําซึ่งมีองคประกอบหลาย
ประการ ไดแกผูปฏิบัติ หรือชุดของผูกระทําที่จะตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของของ
สังคม โดยมีจุดมุงหมายชัดเจนวา สิ่งใดที่จะตองกระทําใหสําเร็จ มิใชสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตตั้งใจจะ
กระทํา หรือเสนอใหกระทําเทานั้น เปนการจําแนกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจน ระหวางนโยบายกับ
การตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเปนประเด็นสําคัญระหวางการเลือกทางเลือกที่ตองเปรียบเทียบกัน 
(Competing alternatives)  
  เคนนีท พรีวิททและซินนี่ เวอรบา (Kenneth Prewitt & Sidney Verba, 1983) ให
ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไววา นโยบายสาธารณะ คือ พันธะสัญญาระยะยาวในการดําเนิน
กิจกรรมอยางเปนแบบแผนของรัฐบาล โดยมุงถึงสิ่งที่รัฐบาลกระทําจริงมากกวาสิ่งที่รัฐบาลพูด 
Prewitt และ Verba เห็นวา เพื่อการทําความเขาใจตอนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอยางชัดเจน 
ประชาชนจะตองติดตามการบัญญัติกฎหมายของฝายนิติบัญญัติอยางใกลชิด รวมทั้งกฎกระทรวง 
และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ฝายบริการนํามาใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง 
  คารล เจ ฟรีดริช (Carl J. Friedrich, 1963) ใหทัศนะไววา นโยบายสาธารณะ คือ ชุด
ของขอเสนอ เกี่ยวกับการกระทําของบุคคล กลุมบุคคล หรือรัฐบาล ภายใตสิ่งแวดลอมที่ประกอบไป
ดวยปญหา อุปสรรค (Obstacles) และโอกาส (Opportunity) ซึ่งนโยบายถูกนําเสนอเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการแกไขปญหาของประชาชน โดยมุงที่จะกระทําใหบรรลุเปาหมายหรือกระทําให
วัตถุประสงคปรากฏเปนจริง นอกจากนี้นโยบายสาธารณะจะตองประกอบดวยแนวความคิดที่สําคัญ
เกี่ยวกับเปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) หรือจุดมุงหมาย (Purpose) ของสิ่งที่รัฐบาล
กระทํา 
  เดวิด อีสตัน (David Easton, 1953) ใหทัศนะวานโยบายสาธารณะ หมายถึง 
อํานาจในการจัดสรรคานิยมของสังคมทั้งมวล และผูที่มีอํานาจในการจัดสรร ก็คือรัฐบาล และสิ่งที่
รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทํา หรือไมกระทําเปนผลมาจาก “การจัดสรรคานิยมของสังคม” 
  เฮนซอูลัว และเคนเน็ต พรีวิต (Heinz Eulau & Kennett Prewitt, 1973) ใหทัศนะวา 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจที่มีจุดยืนของรัฐบาล (Standing Decision) ซึ่งจะตองมีการ
กระทําที ่ตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง นโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีมีพันธะผูกพันในการดําเนินการอยางตอเนื่อง (Consistency and Repetitiveness) 
  ฮิว เฮคโล (Hugh Heclo, 1972) ใหทัศนะวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง ชุดของ
การกระทําของรัฐบาล หรือสิ่งที่รัฐบาลไมกระทํามากกวาการตัดสินใจ หรือการกระทําที่เฉพาะ เจาะจง
ของรัฐบาล หรือในอีกทางหนึ่งอาจหมายถึง สิ่งที่รัฐบาลตกลงใจที่จะกระทําจริงๆ โดยประกอบไปดวย
ชุดของการกระทําที่เปนระบบที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนา 
  มารค คอนซิไดน (Mark Considine, 1994) ใหทัศนะวา นโยบายสาธารณะมี
ความหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายๆ ลักษณะดังตอไปนี ้
  ประการแรก การกําหนดความชัดเจนของคานิยม และความตั้งใจของสังคม 
(Values and Intentions) 
  ประการที่สอง พันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณ และบริการแกประชาชน 
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  ประการที่สาม ใหสิทธิ และเอกสิทธิแกประชาชน (Rights and Entitlements) 
  โดยนัยดังกลาว นโยบายสาธารณะมีความหมายครอบคลุมการกระทําที่เกิดจากการ
ใชอํานาจของรัฐที่จะผูกมัดการใชทรัพยากรของสังคมในการสนับสนุนคานิยมที่พึงปรารถนาของสังคม 
(Preferred Value) 
  เฟรด เอ็ม โฟรฮอค (Fred M. Frohock, 1979) ใหทัศนะวา นโยบายสาธารณะ 
หมายถึง แบบแผนของการระทําเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง หรือการใหสิ่งตอบแทนสําหรับความ
รวมมือของประชาชน 
  กุลธน  ธนาพงศธรม (2546) สรุปความหมายของนโยบายสาธารณะวาเปนแนวทาง
กวางๆ ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ ไดกําหนดขึ้นเปนโครงการ แผนการ หรือกําหนดการเอาไวลวงหนา 
เพื่อเปนหนทางชี้นําใหมีการปฏิบัติตางๆ ตามมาทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไว 
  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2545) ไดนิยามความหมายของนโยบายสาธารณะวาเปน
แนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐ ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่ผานมาในอดีต กิจกรรมที่กําลังดําเนินกิจกรรม
อยูในปจจุบัน และกิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  อมร  รักษาสัตย (2518) ไดใหความหมาย ของนโยบายสาธารณะวาหมายถึง 
ความคิดของรัฐบาลที่วาจะทําอะไรหรือไม อยางใด เพียงใด เมื่อใด โดยมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 
1) การกําหนดเปาหมายของสิ่งที่ตองการจะกระทํา 2) กําหนดกลวิธีที่จะปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 
3) การกําหนดการสนับสนุนตางๆ 
  สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2549) ไดใหความหมายของนโยบายสาธารณะวาเปน
เครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการบริหาร และการพัฒนาประเทศทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง แตนโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณก็ตอเม่ือไดรับการนําไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง  
  จากแนวความคิดของนักวิชาการตางๆ ดังไดกลาวมาแลว สมบัติ  ธํารงธัญวงศ       
(2549) จําแนกลักษณะท่ีเปนองคประกอบสําคัญของนโยบายสาธารณะไดดังตอไปนี้ 
  1. เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทํา หรือไมกระทํา 
  2. เปนการใชอํานาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรม เพื่อตอบสนองคานิยมของสังคม 
  3. ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ไดแก ผูนําทางการเมือง ฝายบริหาร 
ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ขาราชการและประมุขของประเทศ 
  4. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา ตองเปนชุดของการกระทําที่มีแบบแผน 
ระบบ และกระบวนการอยางชัดเจน เปนการกระทําที่มีการสานตออยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 
  5. กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองมีเปาหมาย วัตถุประสงค หรือจุดมุงหมาย 
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนจํานวนมาก 
  6. เปนกิจกรรมที่ตองกระทําใหปรากฏเปนจริง มิใชเปนเพียงแสดงเจตนารมณ หรือ
ความตั้งใจที่จะกระทําดวยคําพดูเทานั้น 
  7. กิจกรรมที่เลือกกระทํา ตองมีผลลัพธในการแกไขปญหาที่สําคัญของสังคมทั้ง
ปญหาความขัดแยง หรือความรวมมือของประชาชน 
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  8. เปนการตัดสินใจที่จะกระทําเพื่อผลประโยชนของประชาชนจํานวนมากมิใชการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชนเฉพาะบุคคล และเปนชุดของการตัดสินใจที่เปนระบบมิใชการตัดสินใจแบบ
เอกเทศ 
  9. เปนการเลือกทางเลือกที่จะกระทําโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหทางเลือกที่
เหมาะสมท่ีสุด ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม 
  10. เปนกิจกรรมที่เกิดจากการตอรอง หรือประนีประนอมระหวางกลุมผล ประโยชน
ที่เก่ียวของ 
  11. เปนกจิกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศ และระหวางประเทศ 
  12. กิจกรรที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา หรือไมกระทํา อาจกอใหเกิดผลทั้งทางบวก 
และทางลบตอสังคม 
  13. เปนกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย 
  ซึ่งนํามาแสดงเปนแผนภาพจําแนกลักษณะที่เปนองคประกอบสําคัญของนโยบาย
สาธารณะไดแผนภาพ ดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แสดงองคประกอบของนโยบายสาธารณะ 
ที่มา: สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2549) 

กิจกรรมที่รัฐ
เลือกกระทํา
หรือไมกระทํา 

นโยบาย
สาธารณะ 

เปนอํานาจใน
การจัดสรร

คานิยมของสังคม 

เปนอํานาจ
ของผูนําทาง

การเมือง 

เปนชุดของการ
กระทําที่มีแบบ
แผนเปนระบบ 

มีเปาหมายใน
การตอบสนอง

ประชาชน 

เปนกิจกรรมที่
ตองปรากฏ

เปนจริง 

เปนการเลือก
ทางเลือกที่

เหมาะสมที่สุด 
เปนการตัดสินใจ 
เพื่อประชาชน
จํานวนมาก 

มีผลลัพธใน
การแกไข

ปญหาสังคม 

เปนผลจากการ
ตอรองระหวาง

กลุมผลประโยขน ์

เปนกิจกรรมท้ังใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 

อาจกอใหเกิด
ผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทาง
ลบ 

เปนกิจกรรมที่
ชอบดวย
กฎหมาย 
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  ตามที่นักวิชาการขางตนไดใหความหมายของนโยบายสาธารณะไวจะพบวา แตละ
ทานนั้นมีแนวความคิดที่แตกตางกันออกไป เชน Sharkansky มองนโยบายสาธารณะในลักษณะของ
กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกที่จะกระทํา สวน Dye ใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาล
เลือกจะกระทํา หรือไมกระทํา แนวความคิดของ Anderson จะเห็นไดวามีสวนที่แตกตางจากแนวคิด
ของ Dye อยางชัดเจน Anderson ระบุวา การกระทําของรัฐบาลที่เรียกวา นโยบายสาธารณะจะตอง
มีจุดมุงหมายชัดเจนวาสิ่งใดที่จะตองกระทําใหสําเร็จ สวน กุลธน  ธนาพงศธร และ ศุภชัย ยาวะประภาษ 
มองนโยบายสาธารณะวาเปนแนวทางในการแกไขปญหา หรือแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของ
รัฐบาล ขณะที่ อมร  รักษาสัตย มองนโยบายสาธารณะวา เปนแนวคิดของรัฐบาลที่จะตัดสินใจดําเนิน
กิจกรรมตางๆ โดยมีเปาหมาย และกลวิธีในการบรรลุถึงเปาหมายนั้น เปนตน ซึ่งผูวิจัยสามารถนํามา
สรุปไดวา ความหมายของนโยบายสาธารณะนั้น หมายถึง กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา หรือไม
กระทํา ในการตัดสินใจของรัฐบาลในการเลือกแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐ เพื่อแกไข หรือสนอง 
ตอบตอปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐนั้นควรตองมีเปาหมายของแนวทาง 
และวิธีการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น 
 2.8.2 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ 
  จากการศึกษาความหมายของนโยบายสาธารณะ จะเห็นไดวานโยบายสาธารณะมี
ความสําคัญทั้งตอผูกําหนดนโยบาย และตอประชาชน กลาวคือ  
  ประการแรก ความสําคัญตอผูกําหนดนโยบาย สวนใหญผูที่ตองรับผิดชอบตอการ
กําหนดนโยบายบริหารประเทศก็คือ รัฐบาล หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนทั้งในดานคานิยมของสังคม และการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชาชนจะทําให
รัฐบาลไดรับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งถารัฐบาลสามารถนํานโยบายไป
ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะ
ยิ่งทําใหรัฐบาลไดรับการยอมรับ และความนิยมจากประชาชนอยางกวางขวาง ดังนั้น จึงกลาวไดวา
นโยบายสาธารณะมีผลตอการดํารงอยูของรัฐบาลอยางสําคัญ 
  ประการที่สอง ความสําคัญตอประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเปนผลผลิตทาง
การเมือง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นประชานจึงสามารถแสดงออกซึ่งความ
ตองการของตน ผานกลไกลตางๆ ทางการเมือง อาทิเชน ผานพรรคการเมือง ผานกลุมอิทธิพล และ
ผลประโยชน ผานระบบราชการ ผานนักการเมือง ผานฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ เปนตน ความ
ตองการ (Demands) และการสนับสนุน (Supports) ของประชมชนจะถูกนําเขาสูระบบการเมือง 
(Political System) ไปเปนนโยบายสาธารณะ ถูกนําไปปฏิบัติ และปรากฏผลลัพธตามเปาประสงคที่
พึงปรารถนาจะทําใหประชาชนไดรับความพอใจ และสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
(Feed Back)  
  นอกจากความสําคัญดังกลาวแลว นโยบายสาธารณะยังมีบทบาทสําคัญในฐานะที่
เปนเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลในดานตางๆ ไดแก 
  1. เปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  2. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  3. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการแกไขปญหาที่สําคัญของประชาชน 
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  4. เปนการใชอํานาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรคานิยมทางสังคม 
  5. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม 
  6. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสรางความเสมอภาคในโอกาสแกประชาชน 
  7. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายรายไดใหแกประชาชน 
  8. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสูชนบท 
  9. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
  10. เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  กลาวโดยสรุป นโยบายสาธารณะที่ดี ในความคิดของผูวิจัย จะตองสอดคลองกับ
คานิยม และความตองการของประชาชน เมื่อถูกนําไปปฏิบัติตองมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะ
ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยางเสมอภาคทั่วหนา หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทางตรงกันขาม 
จะสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ยากจน ดอยการศึกษา และคุณภาพชีวิตต่ํา  
 2.8.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
  การศึกษานโยบายสาธารณะอาจมีขอบเขตกวางขวาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะ 
หรือเปาประสงคของนโยบายสาธารณะแตละกรณีเปนสําคัญ การศึกษาถึงประเภทของนโยบาย
สาธารณะ จะชวยทําใหไดทราบถึงวิธีการจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ และทําใหทราบวา
นโยบายสาธารณะที่ปรากฏอยูในสังคมนั้นเปนนโยบายประเภทใด ซึ่งหลักเกณฑ และวิธีการจําแนก
ประเภทของนโยบายสาธารณะนั้นสามารถจําแนกไดหลากหลายวิธีแตกตางกันตามทัศนะของ
นักวิชาการตางๆ 
  จากการศึกษาการจัดประเภทนโยบายสาธารณะของ กุลธน  ธนาพงศธร (2546) 
สามารถสรุปได 4 ประการ คือ 
  2.8.3.1 การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามลักษณะของเนื้อหาและ
วัตถุประสงคของนโยบาย การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะโดยหลักเกณฑนี้ เปนการจําแนก
ประเภทโดยการพิจารณาถึงเนื้อหาสาระสําคัญ และวัตถุประสงคของนโยบายหนึ่งๆ วามีลักษณะ
อยางไร มีความคลายคลึง หรือความแตกตางกับเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงคของนโยบายอื่นๆ 
อยางไร จากนั้นจึงดําเนินการจัดประเภทของนโยบายที่มีเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 
หรือคลายคลึงกันเขาไวในประเภทเดียวกัน ซึ่งการใชหลักเกณฑในเรื่องเนื้อหาสาระสําคัญและ
วัตถุประสงคของนโยบายในการจําแนกนโยบายนั้น ยังไดแบงออกเปนอีก 2 กลุมความคิด คือ 
    1) กลุมแรก เปนการจําแนกประเภท เพื่อใชศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆ ของ
สังคมอเมริกันโดยเฉพาะ ซึ่งนักวิชาการที่สําคัญในกลุมนี้ คือ Theodore (อางถึงใน กุลธน ธนาพงศธร, 
2546) ซึ่งไดจําแนกนโยบายออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ 
(Regulatory Policy) ไดแก นโยบายใดๆ ก็ตามที่มีเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงคเพื่อตองการจัด
ระเบียบของสังคมใหอยูในสภาพที่สงบเรียบรอย ลักษณะของนโยบายประเภทนี้จะพบเห็นในรูปแบบ
ของกฎ ขอบังคับ คําสั่งตางๆ หากฝาฝนจะตองไดรับโทษ (2) นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร 
(Distributive Policy) เปนนโยบายประเภทที่มีวัตถุประสงค เพื่อจัดรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจาย
ทรัพยากรตางๆ ของรัฐ โดยรัฐจะตองเปนผูดําเนินการจัดกระจายทรัพยากรเหลานั้นเอง และ         
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(3) นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม (Redistributive Policy) เปนนโยบายประเภทที่มี
วัตถุประสงค เพื่อที่จะดําเนินการจัดสรรปนสวนในทรัพยากรตางๆ เสียใหมอีกครั้งหนึ่ง 
    2) กลุมที่สอง เปนการจําแนกประเภทเพื่อใชศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
สังคมตางๆ นักวิชาการที่สําคัญในกลุมนี้คือ Almond Gabriel กับ Powell G. Bingham (อางถึงใน 
กุลธน ธนาพงศธร, 2546) ซึ่งทั้งสองไดรวมกันจําแนกประเภทของนโยบายออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
(1) นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ (2) นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร (3) นโยบาย
เกี่ยวกับการดึงดูด หรือถอนประโยชนบางอยางมาจากประชาชน และ (4) นโยบายเกี่ยวกับสัญลักษณ 
  2.8.3.2 การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามกระบวนการของนโยบายการ
จําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ โดยหลักเกณฑนี้เปนการจําแนกตามขั้นตอนตางๆ ของกระบวน 
การกําหนดนโยบายวามีอะไรบาง มีลําดับขั้นตอนอยางไร ซึ่งนักวิชาการที่ใชหลักเกณฑนี้อยางนอย 2 คน 
คือ Shakansky (อางถึงใน กุลธน  ธนาพงศธร, 2546) โดยไดจําแนกกระบวนการของนโยบายออกเปน 
3 ประการ คือ ขั้นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ขั้นผลผลิตของนโยบาย (Policy Outputs) 
และขั้นผลกระทบของนโยบาย (Policy Impacts) และ Dror (อางถึงใน กุลธน  ธนาพงศธร, 2546) ซึ่งได
จําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามกระบวนการของนโยบายไว 3 ประการ เชนเดียวกัน คือ ขั้น
การกําหนดนโยบายตนแบบ (Metapolicy Making Stage) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Making 
Stage) และข้ันภายหลังการกําหนดนโยบายแลว (Post Policy Making Stage) 
  2.8.3.3 การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามขอบขายผลกระทบของนโยบาย 
การจําแนกประเภทนี้เปนการจําแนกโดยพิจารณาวา เมื่อมีการกําหนดนโยบายสาธารณะ และไดนําไป
ปฏิบัติ นโยบายนั้นๆ ไดกอใหเกิดผลกระทบไปยังสวนตางๆ ของสังคมในรูปแบบ และลักษณะใด 
นโยบายใดที่กอใหเกิดผลกระทบในรูปแบบ และลักษณะเดียวกันก็จัดใหอยูในประเภทเดียวกัน 
นักวิชาการคนสําคัญที่จําแนกความแตกตางวิธีดังกลาวคือ Easton (อางถึงใน กุลธน  ธนาพงศธร, 
2546) ไดจําแนกนโยบายสาธารณะออกเปน 2 ประเภท คือ นโยบายที่กําหนดขึ้นมาเพื่อใชบังคับตอ
บุคคล หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ เชน นโยบายเพิ่มภาษีที่ดินยอมสงผลกระทบเฉพาะผูที่เปนเจาของ 
หรือมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเทานั้น และนโยบายที่มีผลกระทบ หรือใชบังคับกับสมาชิกของสังคมทั้งหมด เชน 
นโยบายรักษาความสงบเรียบรอยภายใน ยอมจะบังคับใชตอสมาชิกทุกคนของสังคม 
  2.8.3.4 การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามลักษณะของกิจกรรม หรือ
ภารกิจสําคัญของรัฐบาลการจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะโดยหลักเกณฑนี้เปนการจําแนก
ประเภท โดยพิจารณาถึงขอบเขต หรือลักษณะของกิจกรรมสําคัญๆ ที่รัฐบาลของประเภทนั้นไดกระทํา
ไปซึ่งกิจกรรมของรัฐบาลแตละประเทศอาจมีความแตกตาง และสําคัญมากนอยไมเทาเทียมกันแลวแตวา
รัฐบาลประเทศไหนจะใหความสําคัญของกิจกรรมใดมากกวากัน 
  กลาวโดยสรุปตามความเห็นของผูวิจัย การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ
ออกตามลักษณะของเนื้อหา และวัตถุประสงคของนโยบาย จําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตาม
กระบวน การของนโยบาย จําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามขอบขาย ผลกระทบของนโยบาย
ตามลักษณะของกิจกรรม หรือภารกิจสําคัญของรัฐบาล เปนแตเพียงแนวทางพื้นฐานในการศึกษาทํา
ความเขาใจนโยบายประเภทตางๆ ไดชัดเจนขึ้นเทานั้น แตตองตระหนักเสมอวานโยบายสาธารณะ แต
ละนโยบายอาจจําแนกประเภทไดหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดเนนของการศึกษา หรือการอธิบาย
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เปนสําคัญ โดยเฉพาะการจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะจะกอใหเกิดผล ประโยชนทาง
วิชาการ หรือทางปฏิบัติอยางไร ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองสนใจศึกษาทําความเขาใจใหชัดเจน 
 2.8.4 การวางแผนนโยบาย 
  นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือ เครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการบริหาร 
และพัฒนาประเทศทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แตนโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณก็
ตอเมื่อไดรับการนําไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง เพราะนโยบายสาธารณะมิใชเปนสิ่งที่แสดงเจตจํานง 
หรือความตั้งใจของรัฐบาลที่จะกระทํา หรือไมกระทําสิ่งใดเทานั้น แตจะตองครอบคลุมถึงการนําไป
ปฏิบัติใหปรากฏเปนจริงดวย อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวานโยบายสําคัญที่ตองใชเวลาในการดําเนิน 
งานใหบรรลุเปาหมาย ลวนมีความจําเปนที่จะตองทําการวางแผนรองรับ เพื่อเปนหลักประกันวาการ
นํานโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค อยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อใหการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวบังเกิดผล ตามเปาประสงค (Goal) ที่กําหนดไวซึ่งหนวยงานตางๆ จะตอง
รับผิดชอบในการวางแผนใหสอดคลองกับระดับการปฏิบัติของแตละหนวย 
  ดังนั้นจึงกลาวไดวา แผน (Plan) คือ รูปธรรมของนโยบายที่ประกอบดวยมาตรการและ
กิจกรรมตางๆ ที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติปรากฏเปนจริง และแผนก็คือผลผลิตของการวางแผน 
(Planning) เมื่อแผนถูกนําไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบวา มาตรการและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนด
ไวในแผนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม หรือกอใหเกิดปญหา หรืออุปสรรคใดๆ บางในขณะนําไปปฏิบัติ 
และปญหาอุปสรรคตางๆ เหลานั้นสามารถแกไขไดหรือไม และสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย
เพียงใด การประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติจะทําใหทราบขอมูลสําคัญ เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการ
วางแผนใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หรืออาจจําเปนจะตองปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมตอ
การนําไป ปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ความสัมพันธระหวาง
นโยบาย การวางแผน และแผน อาจแสดงใหเห็นไดดังแผนภาพตอไปนี ้

 
 
 
 

        
       ขอมูลยอนกลับ 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงความสัมพันธระหวางนโยบาย การวางแผนและแผน   
ที่มา: สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2549) 
  
  ดวยความสําคัญของการวางแผนดังกลาว ในบทนี้ผูเขียนจะไดกลาวถึงการวางแผน
เพื่อเปนองคประกอบสําคัญสําหรับผูสนใจในการศึกษานโยบายสาธารณะ ใหเห็นภาพความสัมพันธ
ระหวางนโยบายสาธารณะ และการวางแผนอยางชัดเจน โดยจะกลาวถึง ปรัชญาของการวางแผน 
ความหมาย และองคประกอบของการวางแผน ความสําคัญของการวางแผน ประเภทของการวางแผน 
กระบวนการวางแผน และอุปสรรคของการวางแผน 

นโยบาย การวางแผน แผน 
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  2.8.4.1 ปรัชญาของการวางแผน  
    คําวา Planning มีรากศัพท มาจากภาษาลาตินวา Plamum แปลวา แบน 
หรือราบ (Flat) เปนคําที่นํามาใชในภาษอังกฤษ ในศตวรรษที่ 17 โดยใชในความหมายแคบๆ เกี่ยวกับ
การวาดภาพ หรือการสเก็ตภาพวัตถุบนพื้นผิวราบ ลักษณะเดียวกับการเขียนภาพบนพิมพเขียวใน
ปจจุบันถูกนํามาใชในความหมายที่กวางขวางมากทั้งในเรื่อง การวางแผนสวนบุคล การวางแผนของ
กลุมกิจกรรมทางสังคม การวางแผนขององคการเอกชน รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของรัฐบาลโดยทั่วไป (Scott, 1965) การวางแผนมีแนวคิด (Concepts) ปรัชญาของการวางแผน 
(Philosophies of Planning) แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนะ และมุมมองของนักวางแผนแตละคน 
อยางไรก็ตามในทัศนะของ Russel L. Achoff (1970) ไดจําแนกปรัชญาของการวางแผนออกเปน        
3 ลักษณะ ไดแก 
    1) การวางแผนโดยมุงความพอใจระดับหนึ่ง (Satisfying Planning) 
แนวคิดขอบนักวางแผนกลุมนี้ จะใหความสนใจลักษณะของการวางแผนที่ “ดีพอสมควร” (Well 
Enough) มิใชการวางแผนที่ “ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได” (As well as Possible) การวางแผนใน
ลักษณะนี้ จะเริ่มตนจากการกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) และเปาประสงค (Goals) ซึ่งเชื่อวา 
จะมีความเปนไปได และเปนสิ่งที่พึงประสงค โดยนักวางแผนจะเห็นพองตองกัน (Consensus) ในการ
กําหนดวัตถุประสงค และเปาประสงคดังกลาว ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของการวางแผนโดยมุง
ความพอใจระดับหนึ่งคือ ความตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียงเล็กนอย แนวคิดในการ
วางแผนลักษณะนี้ เนนย้ําใหเห็นความจําเปนของความพยายามในการวางแผนที่เปนไปไดมากกวา
แผนที่จะใหผลตอบแทนดีที่สุดแตมีโอกาสเปนไปไดนอยก็ไมมีประโยชน 
    2) การวางแผนโดยมุงผลตอบแทนที่ดีที่สุด (Optimizing Planning) แนว 
ความคิดของนักวางแผนกลุมนี้ ตองการจะทําการวางแผน เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได โดยใชตัวแบบในการพัฒนา และการคํานวณที่เปนระบบมาเปนเครื่องมือในการวางแผน      
นักวางแผนในแนวนี้พยายามจะกําหนดเปาประสงค และวัตถุประสงคขององคการโดยใชแนวคิดเชิง
ปริมาณเปนหลัก เพื่อใหสามารถวัด หรือวิเคราะหเปนตัวเลขไดทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจน และเขาใจงาย 
ลักษณะนี้อาจจะใชปริมาณเงินที่เปนตนทุนในการวัดระดับการบรรลุวัตถุประสงคเชิงคุณภาพที่ถูกแปลง
เปนวัตถุประสงคปริมาณ การวางแผนในแนวนี้ใหความสนใจขอมูลจากการคนควาวิจัยเปนอยางมาก 
เพราะถือวาขอมูลจากการคนควาวิจัยไดผานการวิเคราะหและตรวจสอบมาอยางรัดกุม สามารถ
นํามาใชประโยชนในการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนจุดเดนของการวางแผนในลักษณะนี้ 
    กลาวโดยสรุป นักวางแผนโดยมุงผลตอบแทนที่ดีที่สุดพยายามที่จะวางแผน 
โดย ประการแรก ใชทรัพยากรใหนอยในการบรรลุเปาประสงคขององคการ ประการที่สอง กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรใหนอยที่สุด ประการสุดทายใหไดรับความสมดุลระหวางผลประโยชน 
(Benefits) และตนทุน (Costs) ใหมากที่สุด 
    3) การวางแผนโดยมุงการปรับตัวขององคการ (Adaptivizing Planning) 
แนวคิดของนักวางแผนในกลุมนี้มุงที่จะทําการวางแผนแบบนวัตกรรม (Innovative Planning) ซึ่งยัง
ไมเปนที่แพรหลาย เพราะนักวางแผนยังไมสามารถพัฒนาแนวคิดที่ชัดเจน และครอบคลุมในการวางแผน 
เพื่อใหเกิดการปรับตัวขององคการอยางสรางสรรค จึงมีลักษณะท่ีเปนอุดมคติมากกวาการนํามาปฏิบัติ
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ในความเปนจริง อยางไรก็ตามแนวคิดนี้สามารถผลักดันใหเกิดขึ้นไดในองคการมากกวาที่ผูปฏิบัติอยู
ในองคการจะเชื่อวาทําใหเกิดขึ้นไดอยางนอยที่สุดก็ทําใหนักวางแผนคิดถึงการสรางนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ใหมๆ  ในการวางแผน เพื่อใหองคการเกิดการปรับตัวอยางสรางสรรค 
  2.8.4.2 ความหมายของการวางแผน 
    การงานแผน (Planning) เปนสิ่งจําเปนสําหรับความเจริญกาวหนาของ
ประเทศความอยูรอดขององคการ นักบริหารที่มิวิสัยทัศน (Vision) ไมวาจะเปนผูนําประเทศ หรือผูนํา
องคการลวนเห็นคุณคา และความสําคัญของการวางแผนที่จะนําพาประเทศชาติ หรือองคการของตน
ไปสูเปาประสงคที่ตองการ อยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ นักวิชาการที่ใหความสนใจตอ
การศึกษาเรื่องการวางแผนไดใหทัศนะเกี่ยวกับการวางแผนในมุมมองตางๆ บางสวนก็มีลักษณะ
คลายคลึงกัน บางสวนมีลักษณะแตกตางกัน การศึกษาจากทัศนะที่หลากหลายจะทําใหผูสนใจศึกษา 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนอยางครอบคลุม จึงจะไดนําเสนอทัศนะของนักวิชาการ
ตางๆ เกี่ยวกับการวางแผน ดังตอไปนี้ 
    สเตปพิ้น พี ร็อบบิ้นส และแมรี่ คัลเตอร (Stephen P. Robbins & Mary 
Coulter, 1996) ใหทัศนะไววา การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาประสงค (Goals) หรือวัตถุประสงค 
(Objectives) ขององคการ รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ (Strategies) ทั้งมวล เพื่อบรรลุเปาประสงคของ
วัตถุประสงคดังกลาว ตลอดจนการพัฒนาลําดับขั้นของการวางแผนอยางครอบคลุม (Comprehensive) 
เพื่อที่จะบูรณการ และประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของใหเปนหนึ่งเดียวกัน การวางแผนจึงเกี่ยวของทั้ง
เปาหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) 
    แนวคิดของ ร็อบบิ้นสและคัลเตอร (Robbins & Coulter) ชี้ใหเห็นวา การวางแผน
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการคือ 
    ประการแรก เปาประสงค หรือวัตถุประสงคของการวางแผน การวางแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด สวนสําคัญที่สุดสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการกําหนดเปาประสงคหรือวัตถุ 
ประสงคที่ชัดเจน 
    ประการที่สอง การวางแผนจะตองประกอบดวยกลยุทธเพื่อการบรรลุ
เปาประสงค หรือวัตถุประสงคที่ตองการตามที่กําหนดไว หากกระบวนการวางแผนใด แมจะกําหนด
เปาประสงค หรือวัตถุประสงคไวอยางดี แตปราศจากกลยุทธที่เหมาะสม ก็ยากที่จะนําไปสูการปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 
    ประการที่สาม การวางแผนจะตองกอใหเกิดการพัฒนาลําดับขั้นของการ
วางแผนอยางครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวาทุกๆ สวนขององคการจะเติบโต หรือขยายตัวอยาง
ไดสัดสวน การวางแผนจะตองพิจารณาใหเกิดความครอบคลุม (Comprehensiveness) ตอการ
พัฒนาทุกสวนขององคการ 
    ประการที่สี่ การบูรณาการ และการประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของใหเปน หนึ่ง
เดียวกัน การวางแผนที่ดีจะตองสงเสริมใหเกิดการประสานงานในการปฏิบัติตามแผนอยางกลมกลืน 
จะตองมุงเนนใหผูปฏิบัติเห็นคุณคาของความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีม เปนสําคัญ 
    ประการสุดทาย การวางแผน คือ การเชื่อมโยงระหวางวิธีการและ เปาหมาย 
(Means and Ends) การวางแผนที่ดีจะตองครอบคลุมการกําหนดวิธีการทั้งมวล เพื่อนําไปปฏิบัติให
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บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ หากวิธีการไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับเปาประสงคโอกาสที่จะนํา
แผนไปปฏิบัติใหบรรลุผลยอมเปนไปไดยาก  
    เดวิด เฮช ฮอลท (David H. Holt, 1993) ใหทัศนะไววา การวางแผน หมายถึง
กระบวนการ ในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ และวิธีการ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
วัตถุประสงคขององคการ ก็คือผลลัพธที่พึงประสงคจะใหบังเกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งของเวลาในอนาคตที่
ตองการ Holt ยังกลาววา การวางแผนมีบทบาทสําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะการวางแผนทําหนาที่ในการ
กําหนดโครงสรางขององคการที่ตองรับผิดชอบ การนําแผนไปปฏิบัติ การกําหนดกรอบ การใชทรัพยากร
ขององคการอยางมีประสิทธิภาพ และการควบคุมกิจกรรมตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาจะนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
    เบรน ดับเบิล สก็อต (Brian W. Scott, 1965) ใหทัศนะไววา การวางแผน 
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห ซึ่งครอบคลุมการประเมินสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความ
มุงมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการภายใตบริบทของอนาคตที่คาดหมายไวรวมทั้งการพัฒนา
ทางเลือกชุดของการกระทํา (Course of Action) เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ในการเลือก
ทางเลือกสําหรับการวางแผนที่จะนําไปปฏิบัตินั้น อาจจะเลือกทางเลือกหนึ่งหรือหลายๆ ทางเลือก จาก
ทางเลือกที่มีอยูทั้งหมดก็ได 
    จอรจ สไตเนอร (George A. Steiner, 1967) ใหทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของการวางแผน (The Nature of Planning) ไววา การวางแผนมีลักษณะในกระบวนการ จุดเริ่มตน
ของกระบวนการวางแผน เริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ และรายละเอียดของแผน เพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ภายใตกระบวนการนี้จะตองทําการจัดตั้งองคการขึ้นมา สําหรับรับผิดชอบ
การตัดสินใจนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการทบทวนผลจากการปฏิบัติตามแผน และผลกระทบนี้เกิดขึ้น
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหปญหาอุปสรรค และการปรับปรุงวงจรของการวางแผนใหม 
    รัสเซล แอคคอฟ (Russell L. Ackoff, 1970) ใหทัศนะเกี่ยวกับการวางแผนไว
วาการวางแผน หมายถึง การออกแบบ (Design) สิ่งที่พึงประสงคในอนาคต และการกําหนดแนวทางที่
มีประสิทธิผล เพื่อบรรลุสิ่งที่พึงประสงคดังกลาว การวางแผนเปนเครื่องมือของผูบริหารที่มีวิสัยทัศน 
(Vision) แตไมใชเรื่องของคนๆ เดียวทวาเปนเรื่องของคนที่เกี่ยวของในกระบวนการทั้งหมด หากการ
วางแผนกระทําโดยคนจํานวนนอย จะมีลักษณะเปนพิธีกรรมที่ไมมีนัยสําคัญตอความสําเร็จอาจ
กอใหเกิดผลทางจิตใจในระยะสั้นเทานั้น มิใชการวางแผนสําหรับอนาคตที่มีความมั่นคงยั่งยืน 
    จอรจ เทอรรี่ (George R. Terry, 1960) ใหทัศนะวาการวางแผน หมายถึง 
การเลือก และการสรางความสัมพันธระหวางปจจัยที่ปรากฎเปนจริง รวมทั้งการกําหนด และการใช
ฐานคติ (Assumptions) โดยพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกําหนดขอเสนอเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เชื่อวาเปนไปไดสําหรับการบรรลุผลลัพธที่พึงประสงค แนวคิดของ Terry มุงเนนการ
ประเมินผล สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชความสัมพันธระหวางผลลัพธที่พึงประสงค และฐานคติ
สําหรับแนวทางท่ีจะบรรลุผลที่พึงประสงค 
    เพรสตัน พีเลอ เบรอตัน และ เดล เอ เฮนนิง (Preston P. Le Breton & 
Dale A. Henning, 1961) ใหทัศนะไววา การวางแผน หมายถึง การกําหนดวิธีของการกระทําไวกอน
ลวงหนา เพื่อการบรรลุผลในอนาคต (Predetermined Course of Action) การวางแผนมีลักษณะ



 105

สําคัญคือ 1) เปนเรื่องเกี่ยวของกับอนาคต 2) ประกอบดวยชุดของการกระทําเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค
ในอนาคต และ 3) ตองมีปจจัยที่แสดงใหเห็นวาเปนเรื่องขององคการไมใชเรื่องสวนตัว 
    ฮาโรลด คูนซและโอ ดอนแนล (Harold Koontz & Cyril O’Donnell, 
1968) ใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึงกระบวนการที่ใชสติปญญา และความมุงมั่นที่ชัดเจนในการ
พิจารณาแนวทางปฏิบัติ หรือชุดของการกระทําที่เหมาะสม โดยอยูบนพื้นฐานขอการตัดสินใจที่มี
จุดมุงหมาย ความจริง และการพิจารณาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    เออรวิง (P. Irving 1970) ใหทัศนะเกี่ยวกับการวางแผนไว 2 ลักษณะ คือ 
    ลักษณะแรก การวางแผน คือ กระบวนการอยางเปนทางการ (Formal 
Process) ในการพัฒนาวัตถุประสงคขององคการ หรือสวนยอยขององคการ การสรางกลยุทธเพื่อ
กําหนดทางเลือกสําหรับการบรรลุวัตถุประสงค และการปฏิบัติตามกลยุทธ โดยเปรียบเทียบกับภูมิหลัง
ของการประเมินเชิงระบบ เกี่ยวกับจุดเดน และจุดดอย ทั้งภายใน และภายนอกขององคการ และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
    ลักษณะที่สอง การวางแผน คือ กระบวนการแปรกลยุทธใหเปนแผน 
ปฏิบัติการ และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนนั้น 
    พรีมอนท ลีเดนท และเออรเน็ต มิลลี (Premont J. Lyden & Ernest         
G. Millee, 1970) ใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะนําไปปฏิบัติให
บรรลุผลสูงสุด ดังนั้นการวางแผนจึงเกี่ยวของกับกระบวนการจัดเตรียมการตัดสินใจขึ้นชุดหนึ่ง สําหรับ
การกระทําในอนาคตโดยมุงเนนการนําไปปฏิบัติใหไดผลลัพธสูงสุด 
    ฟลลี่ เฮาส และเคอร (A.C. Filly, R.J. House & S. Kerr, 1976) ใหทัศนะไว
วา การวางแผน คือ การระบุถึงวิธีการที่จําเปนในการบรรลุจุดหมาย หรือวัตถุประสงคที่ตองการ และ
วิธีการนั้นจะถูกกําหนดขึ้นกอนการนําไปปฏิบัติใหปรากฎเปนจริง 
    จะเห็นไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนของนักวิชาการตางๆนั้น โดย
สาระสําคัญจะไมแตกตางกันมากนัก แตอาจมีบางประเด็นที่มีความแตกตางชัดเจน หรือการอธิบาย
อาจมีแผนจากทัศนะที่หลากหลายของนักวิชาการในแขนงนี้ จะชวยเสริมสรางความรูความเขาใจทั้ง
ในทางลึกทางกวาง และความครอบคลุมแกผูสนใจศึกษายิ่งขึ้น 
  2.8.4.3 ความสําคัญและความจําเปนของการวางแผน 
    ในบริบทของการจัดการนั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การวางแผนมี
บทบาทสําคัญที่สุด Holt (1993) ดังนั้น ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจึงใหความสําคัญตอการวางแผน
มากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะในสวนของภาครัฐในหลายประเทศ กําหนดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการ และสํานักงานรับผิดชอบการจัดทําแผนโดยตรง โดยถือวา
เปนแผนแมบทท่ีทุกกระทรวง ทบวง กรม ตองมีสวนรวมในการจัดทําแผน และรับผิดชอบการนําแผน
ไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย 
    ความสําคัญของการวางแผนสามารถระบุใหเปนรูปธรรม ไดดังตอไปนี้ 
(Robbins & Coulter, 1996) 
    1) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาองคการ 
    2) เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
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    3) เพื่อลดความสูญเสียและความซ้ําซอนในองคการ 
    4) เพื่อการกําหนดมาตรฐานการควบคุม 
    5) เพื่อการกําหนดแนวทางการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    6) เพื่อสรางความผูกพันในหมูพนักงานตอการบรรลุเปาหมายรวมกัน 
    7) เพื่อการบรรลุเปาประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 
    8) เพื่อการพยากรณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
    9) เพื่อพัฒนาแนวทางการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม 
    10) เพื่อลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของอนาคต 
    11) เพื่อการระบุผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางชัดเจน 
    12) เพื่อการสํารวจและขจัดสิ่งที่ไรประสิทธิภาพออกจากองคการ 
    13) เพื่อการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับเปาประสงคที่
กําหนด 
    14) เพื่อเปนเครื่องมือของผูนําที่มีวิสัยทัศนในการเพิ่มพูนสมรรถนะในการ
บรรลุเปาประสงคขององคการ 
  2.8.4.4 ประเภทของการวางแผน  
    การวางแผนอาจจําแนกประเภท (Types of Planning) ไดหลายประเภท 
ทั้งนี้โดยพิจารณาจากคุณลักษณะสําคัญของการวางแผน (Characteristics of Planning) ที่ปรากฎอยูใน
การวางแผนโดยทั่วไป การจําแนกประเภทของแผนจากคุณลักษณะสําคัญของการวางแผน อาจจําแนกได
เปนการจําแนกตามรูปแบบ ไดแก การวางแผนแบบไมเปนทางการ (Informal Planning) และการ
วางแผนแบบเปนทางการ (Formal Planning) คุณลักษณะสําคัญของการวางแผนทั้ง 2 ประเภท มีความ
แตกตางกัน ดังตอไปนี้ (Davis, 1974; Holt, 1993; Robbins & Coulter, 1996) 
    1) การวางแผนแบบไมเปนทางการ โดยปกติมนุษยเรานั้นไมวาจะทําอะไรสวน
ใหญจะมีการวางแผนลวงหนาเสมอ โดยเฉพาะเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน การวางแผนลักษณะนี้อาจ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และอาจเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วเชนกัน ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับประสบการณ หรือ
วิจารณญาณของตนเปนสําคัญ อยางไรก็ตามแมแตในองคการตางๆ ไมวาจะปนองคการขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ ก็อาจพบวา มีการใชการวางแผนแบบไมเปนทางการเชนกัน โดยผูบริหารระดับสูงจะเปนผูตัดสินใจ
ที่จะทําอะไรหรือไมทําอะไร โดยยึดถือวิจารณญาณ และประสบการณของตนเปนสําคัญ สําหรับ
องคการขนาดเล็ก เชน ธุรกิจครอบครัว การใชการวางแผนแบบไมเปนทางการ อาจไมกอใหเกิดปญหา
มากนัก แตในองคการขนาดกลาง หรือขนาดใหญ นับวามีความเสี่ยงมากในการบริหารโดยใชการวางแผน
แบบไมเปนทางการ  
    2) การวางแผนแบบเปนทางการ ลักษณะการวางแผนประเภทนี้เปนที่นิยม
ใชกันแพรหลายในองคการที่มีการบริหารการจัดการสมัยใหม ทั้งนี้เพราะเปนการวางแผนที่สะทอนให
เห็นถึงการทํางานที่เปนระบบของผูบริหาร คุณลักษณะสําคัญของการวางแผนแบบเปนทางการ
ประกอบดวย 
     (1) เปนการวางแผนที่มีการกําหนดเปาประสงคและวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
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     (2) เปนการวางแผนที่ตองใชขอมูลเชิงประจักษในการวิเคราะหสําหรับ
การวางแผน 
     (3) เปนการวางแผนที่มีการกําหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน 
     (4) เปนการตัดสินใจเลือกโดยใชหลักเหตุผล 
     (5) การวางแผนกระทําเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 
     (6) เปนการวางแผนที่ประกอบดวยกระบวนการวางแผนเปนขั้นเปนตอน 
     (7) เปนการวางแผนที่สามารถพัฒนา และถายทอดไดอยางเปนระบบ 
     (8) เปนการวางแผนที่กอใหเกดิการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 
     (9) เปนการวางแผนที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไดอยางเปนระบบ 
  2.8.4.5 กระบวนการวางแผน 
    การวางแผนเปนกระบวนการ (Process) ที่จะตองจัดทําอยางเปนระบบ 
(Systematic Approach) โดยอาศัยขอมูลทั้งขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) ที่เกี่ยวของกับสภาพการณปจจุบัน และสภาพการณในอนาคตที่คาดวาจะเปน
ผลการวิเคราะห วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ หรือชุดของทางเลือกอยางไร จึงจะเหมาะสม
กับการบรรลุเปาประสงคขององคการ เพื่อใหไดกระบวนการวางแผนที่มีความครอบคลุม ดังนี้ 
(Steiner, 1969; Cleland & King, 1972; Duncan, 1975) 
    1) การศึกษาสภาพปญหา และการพยากรณที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ใน
การวางแผน นักวางแผนจะตองทําความเขาใจกับสภาพปญหา และสภาพแวดลอมทั้งภายใน และ
ภายนอกองคการ ทั้งสภาพการณในปจจุบัน และแนวโนมขอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อนํามา
เปนขอมูลในการวิเคราะหสําหรับการวางแผนที่เหมาะสมขององคการ การศึกษาสภาพปญหา และการ
พยากรณสภาพแวดลอมเกี่ยวของกับลักษณะขอมูลดังตอไปนี้ 
     (1) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน 
     (2) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     (3) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรขององคการ 
     (4) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง  
     (5) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโอกาส (Opportunities) และขอจํากัด 
(Threats) ขององคการ 
    2) การกําหนดโครงรูปของการวางแผน นักวางแผนจะตองพยายามกําหนด
โครงรูปของการวางแผนใหชัดเจน เสมือนหนึ่งการสรางแบบบานจําลอง เพราะโครงรูปของการวางแผน
จะทําใหเห็นภาพเบื้องตนวา องคการจะมีภาพลักษณอยางไรในอนาคต การกําหนดโครงรูปของการ
วางแผนจะตองพิจารณาปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
     (1) การพิจารณานโยบายรัฐ (Public Policy) นักวางแผนจะตองทําการ
วิเคราะหนโยบายของรัฐ ในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจขององคการวาเปนขอจํากัดขององคการหรือไม 
และในอนาคตรัฐบาลมีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงนโยบายดานนี้อยางไร 
     (2) การพิจารณาสภาพของเศรษฐกิจ (Economic Conditions) สภาพ
เศรษฐกิจมีผลอยางสําคัญตอการวางแผน ถาเศรษฐกิจกําลังเติบโตอยางมีเสถียรภาพ นักวางแผนจะ
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สามารถนํามาใชในการพิจารณาการขยายตัวขององคการไดอยางดี ในทางตรงกันขามถาเศรษฐกิจ
กําลังตกต่ํานักวางแผนไมสนใจ กลับตัดสินใจวางแผนเพื่อขยายการเติบโตขององคการ การกระทํา
ดังกลาวอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคการได 
     (3) การพิจารณาปจจัยภายนอก (External Factors) นักวางแผนจะตอง
ใหความสนใจกับปจจัยภายนอกตางๆ ที่อาจมีผลตอการวางแผนขององคการ อาทิ ปจจัยเกี่ยวกับคู
แขงขัน วัตถุดิบ และเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนมีผลตอการกําหนดโครงรูปของการวางแผน
ทั้งสิ้น 
    3) การกําหนดวัตถุประสงค วัตถุประสงคที่องคการตองการจะบรรลุ ณ จุด
หนึ่งของเวลาในอนาคต เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในกระบวนการวางแผน การกําหดวัตถุประสงคที่ดี
จะตองพิจารณาปจจัยตอไปนี้ (Holt, 1993) 
     (1) มีความเปนไปไดและเฉพาะเจาะจง 
     (2) สามารถวัดระดับความสําเร็จได 
     (3) สามารถทําได 
     (4) มีเหตุผลและสอดคลองกับความเปนจริง 
     (5) มีการกําหนดเวลาที่จะกระทําใหสําเร็จ 
    4) การวิเคราะหทางเลือกและการจัดทําแผน เมื่อนักวางแผนไดทําการ
วิเคราะหขอมูลที่จําเปนตางๆ ทุกขั้นตอนครบถวนแลว ก็มาถึงขั้นตอนของการทําแผน ลักษณะของ
การจัดทําแผนในที่นี้จะหมายถึงเฉพาะการจัดทําแผนแบบเปนทางการเทานั้น (Formal Planning) 
สวนจะทําการวางแผนเพื่อการใชถาวร หรือเพื่อการใชเพียงครั้งเดียว หรือจะเปนแผนกลยุทธ แผน
บริหาร หรือแผนปฏิบัติการยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวางแผนในแตละกรณี แตในสวนของ
การวางแผนกลยุทธ แผนบริหาร และแผนปฏิบัติการจะตองมีความสอดคลองสัมพันธกัน จะทําเฉพาะ
สวนหนึ่งสวนใดไมไดจะทําใหขาความสมบูรณ และไมสามารถนําไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จได 
ดังนั้นจึงตองทําใหครบวงจรทุกระดับ 
    5) การปฏิบัติตามแผน เมื่อทําการวางแผนเสร็จสิ้นขั้นตอนตอไป คือ การนํา
แผนไปปฏิบัติ ในการนําแผนไปปฏิบัติจะตองมีองคการ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหากยังไมมี
องคการรองรับก็จะตองจัดองคการขึ้นรองรับเพื่อนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุผล หากมีองคการอยูแลวก็
จะตองมอบหมายใหหนวยตางๆ ในองคการรับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบาท
หนาที่ของแตละหนวยงาน 
    6) การประเมินผลและการปรับปรุงแผน ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ
วางแผน คือ การตรวจสอบ หรือการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนวาเปนไปตามเปาประสงคหรือ
วัตถุประสงค หรือไมเพียงใด โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
     (1) การตรวจสอบระดับความสําเร็จ  
     (2) การตรวจสอบความเหมาะสมของวัตถุประสงค   
     (3) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
     (4) ตรวจสอบสมรรถนะขององคการในการนําแผนไปปฏิบัติ 
     (5) การประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ 
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  2.8.4.6 ปญหาและอุปสรรคของการวางแผน 
    แมวาการวางแผนจะมีความสําคัญตอการบริหาร และการพัฒนาทั้ง
ระดับประเทศ และระดับองคการสักเพียงใดก็ตาม แตก็เปนที่ประจักษโดยทั่วไปวายังมีปญหา และ
อุปสรรคเกี่ยวกับการวางแผน และการนําแผนไปปฏิบัติอยูอยางกวางขวาง ซึ่งจะไดกลาวโดยสังเขป
ดังตอไปนี ้
    1) ผูบริหารขาดความเชื่อถือความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาของการวางแผน 
    2) การวางแผนตองใชทรัพยากร ทั้งงบประมาณ บุคลากรและเวลา 
    3) การวางแผนตองใชขอมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได  
    4) การวางแผนแลวไมนําไปปฏิบัติ 
    5) ผูปฏิบัติไมเขาใจคุณคาและความสําคัญของแผน 
    ดังนั้นจะเห็นไดวา ในบรรดาองคประกอบของการจัดการสมัยใหม ซึ่ง
ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การนําองคการ และการประเมินผล อาจกลาวไดวา การ
วางแผนเปนกลไกที่มีบทบาทสําคัญที่สุด เพราะการวางแผนทําหนาที่กําหนดปจจัยอื่นๆ ใน
กระบวนการจัดการทั้งหมด ดังนั้นความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการบริหารจึงขึ้นอยูกับบทบาท
ของการวางแผนเปนสําคัญ 
    การวางแผนเปนกระบวนการที่ครอบคลุมองคประกอบตางๆ ไดแก การ
กําหนดเปาประสงค และวัตถุประสงคขององคการ การกําหนดวิธีการ หรือทางเลือก หรือชุดของการ
กระทําเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ตลอดจนการกําหนดวา จะทําอะไร จะทําเมื่อไร จะทํา
อยางไร และใครเปนผูทํา ทั้งหมดนี้จะสงเสริมใหการบริหารองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
    การวางแผนมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการเปนอยางยิ่ง เพราะการ
วางแผนมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการ การเปนเครื่องมือของผูนํามีวิสัยทัศน
ในการเพิ่มพูนสมรรถนะขององคการในการบรรลุเปาหมาย และเปนเครื่องมือสําคัญขององคการในการ
แขงขันเพื่อชวงชิงการนํา 
    กลาวโดยสรุป การวางแผนทําใหผูบริหาร และผูปฏิบัติเขาใจสภาพท่ีแทจริง
ขององคการตนเอง เขาใจถึงสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญ เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และประการ
สําคัญที่สุดของการวางแผน ทําใหบุคลากรขององคการเกิดความเขาใจ เห็นภาพองคการของตนเองที่
พึงประสงคในอนาคต และเห็นแนวทางที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 2.8.5 การวิเคราะหนโยบาย 
  การศึกษาการวิเคราะหนโยบายสวนใหญจะเกี่ยวของกับสาระสําคัญตางๆ ของนโยบาย
สาธารณะ ไดแก ปญหานโยบาย (Policy Problem) ทางเลือกนโยบาย (Policy Altermatives) การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ผลผลิตนโยบาย (Policy Outputs) ผลลัพธนโยบาย 
(Policy Outcomes) และระดับความสําเร็จนโยบาย (Policy Performance) ซึ่งลักษณะของการศึกษา
จะเปนการศึกษาเชิงประจักษ (Empirical Approach) หรือการศึกษาเชิงประเมิน (Evaluative 
Approach) หรือการศึกษาเชิงปทัสถาน (Normative Approach) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและ
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ความสนใจของผูศึกษาเปนสําคัญ ความสัมพันธของกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งหมดนี้คือการ
วิเคราะหนโยบายสาธารณะ (Public Policy Analysis) ซึ่งเปนการศึกษานโยบายสาธารณะครบทั้งวงจร 
  2.8.5.1 กรอบการศึกษาการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ 
    การศึกษาการวิ เคราะหนโยบายสาธารณะในสวนนี้จะประกอบดวย
ความสําคัญของการวิเคราะหนโยบาย ความหมายของการวิเคราะหนโยบาย และกลยุทธการ
วิเคราะหนโยบาย ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    1) ความสําคัญของการวิเคราะหนโยบาย นักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะ
ที่นาสนใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะโดย Robert H. Salisbury (1968) กลาวในสาขาวิชารัฐศาสตร
นั้น สาระสําคัญสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องของ
ชีวิตมหาชน (Public Life) และการกําหนดกฎเกณฑในการตัดสินใจ รวมทั้งอํานาจในการจัดสรร
คานิยมทางสังคม ซึ่งในความหมายนี้กลาวไดวา การศึกษานโยบายสาธารณะมีอายุมานานนับศตวรรษ
แลว อยางไรก็ตาม Austin Ranney (1968) เห็นวา นับตั้งแตป 1945 เปนตนมานักรัฐศาสตรอเมริกัน
ใหความสนใจตอกระบวนการกําหนดนโยบาย (Policy Making Process) มากกวาเนื้อหาของ
นโยบาย (Policy Content) แต Phillip O. Foss (1975) กลับเห็นวาแทที่จริงแลวนักรัฐศาสตรให
ความสนใจตอกระบวนการกําหนดนโยบายเพียงบางสวนเทานั้น โดยสวนใหญจะใหความสนใจศึกษา
กระบวนการ หรือพฤติกรรมเสมือนหนึ่งวาสิ่งเหลานี้ไมมีความสัมพันธ หรือผลกระทบตอนโยบายแต
อยางใด 
    ความสําคัญของการกําหนดนโยบาย คือ การเนนถึงความสําเร็จในการ
แกไขปญหา และการแสดงความรับผิดชอบตอประชาชน (Lindblom, 1980) ทั้งนี้ เพราะการตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน คือ หนาที่หลักของรัฐบาล เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลประสบความลมเหลว
ในการตอบสนองความตองการของประชาชน รัฐบาลนั้นก็ไมอาจดํารงอยูตอไปได ดังนั้นการวิเคราะห
นโยบายเพื่อเพิ่มพูนองคความรู และทักษะจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง แตการวิเคราะหนโยบายมีจุดเนน
หลากหลายแตกตางกันมาก กลาวคือ ตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร การวิเคราะหนโยบาย (Policy 
Analysis) เปนการแสวงหาความจริง (Truth) เพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นสวนทัศนะของนัก
วิชาชีพ (Professionals) เห็นวาการวิเคราะหนโยบายเปนการแสวงหานโยบายที่ดีกวา (Better 
Policies) เพื่อการแกไขปญหาของประชาชนใหมีประสิทธิผลมากกวา ซึ่งแตกตางกับทัศนะของ
นักการเมือง (Political Advocates) ที่เห็นวาการวิเคราะหนโยบายเปนการแสวงหา เพื่อแสดงจุดยืน
ของตนใหประชาชนศรัทธาเลื่อมใส ในขณะที่ทัศนะของนักบริหาร (Administrators) เห็นวาการ
วิเคราะหนโยบาย ซึ่งมีจุดเนนที่ผลลัพธของนโยบายเปนสําคัญ (Barnes & Dubnick, 1980) ฉะนั้น
การศึกษาการวิเคราะหนโยบายจึงตองกําหนดกรอบใหชัดเจนวาจะศึกษาในแงมุมไหนเพื่อจุดประสงค
อะไร เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่มุงหวังอยางแทจริง 
    2) ความหมายของการวิเคราะหนโยบาย การวิเคราะหนโยบายมีจุดเนน
แตกตางและหลากหลายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของนักวิเคราะหในแตละแนวทางเปนสําคัญ ดังนั้น การทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการวิเคราะหนโยบายอยางกวางขวาง จะทําใหผูศึกษามีความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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     ซูซาน เฮนเซ็น (Susan B. Hansen, 1983) ใหทัศนะวาการวิเคราะห
นโยบายหมายถึงการมุงเนนการวิเคราะหอยางเปนระบบชัดเจนตอผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Effects) ของนโยบายที่มีตอสังคม 
     โธมัส อาร ดาย (Thomas R. Dye, 1984) เห็นวาการวิเคราะหนโยบาย
เปนการวิเคราะหปญหาของสังคมที่เปนวิทยาศาสตร และสอดคลองกับความเปนจริง การวิเคราะห
นโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการอธิบาย (Explanation) มากกวาการเสนอแนะ (Prescription) เปน
การแสวงหาอยางจริงจังถึงสาเหตุ และผลของนโยบายโดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร 
     เจมส อี. แอนเดอรสัน (James E. Anderson, 1975) เห็นวาการวิเคราะห
นโยบายเกี่ยวของกับการตรวจสอบ (Examination) และการพรรณนาสาเหตุ และผลของนโยบาย โดยทํา
การวิเคราะหการกอรูป (Policy Formation) เนื้อหา (Policy Content) และผลกระทบ (Policy Impact) 
ของนโยบายเฉพาะเรื่อง 
     เอดวารด เควด (Edward S. Quade, 1982) เสนอทัศนะวาการวิเคราะห
นโยบายเปนการวิเคราะหที่ใชขอมูลเพื่อการปรับปรุง หรือเพิ่มศักยภาพในการใชดุลพินิจของผูตัดสินใจ 
ซึ่ง Quade เห็นวาในเรื่องของการวิเคราะหนโยบายนั้น คําวาวิเคราะหใชในความหมายที่มีลักษณะทั่วไป
มากโดยรวมถึงการใชสามัญสํานึก ดุลพินิจ และครอบคลุมไมเพียงแตองคประกอบของนโยบายเทานั้น แต
ยังรวมถึงการออกแบบ (Design) 
     ดันแคน แมคเล (Duncan MacRae Jr, 1976) เห็นวาการวิเคราะห
นโยบายเปนสังคมศาสตรประยุกต (Applied Social Science Discipline) ซึ่งใชเหตุผล และหลักฐานใน
การจําแนกประเมิน และวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาสาธารณะใหชัดเจน 
     เจมส เอส โคลแมน (James S. Coleman, 1972) มีทัศนะใกลเคียงกับ 
MacRae โดยเห็นวาการวิเคราะหนโยบายเปนสังคมศาสตรประยุกตใชระเบียบวิธีหลากหลาย (Multiple 
Methods) ในการแสวงหาขอเท็จจริง และการถกเถียงเพื่อการกําหนด และแปลงเปลี่ยนนโยบาย 
(Transform) ใหสอดคลองกับขอมูล เพื่อการแกไขปญหานโยบาย 
     วิลเลียม ดันน (William N. Dunn, 1994) เห็นวาการวิเคราะหนโยบายเปน
สังคม ศาสตรประยุกตที่นาสนใจ และ Dunn ไดเสนอทัศนะ และกรอบการวิเคราะหนโยบายที่เปน
รูปธรรมชัดเจน โดยกลาววา การวิเคราะหนโยบายเปนสังคมศาสตรประยุกต ซึ่งใชระเบียบวิธีการศึกษา
หลายวิธี (Multiple Methods) ในการแสวงหาความรู และการถกเถียงเพื่อตรวจสอบ และแปลงเปลี่ยน
ระบบขอมูลนโยบาย (Policy Relevant Information) ที่อาจนําไปใชในระบบการเมืองเพื่อการแกไข
ปญหานโยบาย 
     นอรมัน เบคแมน (Norman Beckman, 1977) เห็นวาวัตถุประสงคพื้นฐาน
ของการวิเคราะหนโยบาย คือการชวยใหเขาใจนโยบายอยางชัดเจน ซึ่งอาจรวมถึงการสํารวจปญหา และ
ประเด็นตางๆ ของนโยบาย กฎหมายหรือขอเสนอเกี่ยวกับกฎหมาย แผนงานขององคการ หรือเรื่อง
ตางๆ ที่มีนัยสําคัญตอการตัดสินใจ โดยใหมีการวิเคราะหฐานคติ (Assumption) 
    3) กลยุทธการวิเคราะหนโยบาย สําหรับกลยุทธในการวิเคราะหนโยบาย
นั้นนักวิเคราะหนโยบายมักเริ่มตนดวยการตรวจสอบคําถามพื้นฐาน 3 ประการ คือ (Dunn, 1994) 



 112

     ประการแรก คานิยม (Values) โดยทําการตรวจสอบวา ปญหาไดรับ
การแกไขหรือไมโดยพิจารณาวาใครเปนผูไดรับผลประโยชนจากการแกไข หรือไมแกไขปญหานั้น 
     ประการที่สอง ความจริง (Facts) ขึ้นอยูกับวาใครเปนผูตรวจสอบซึ่ง
อาจจะจํากัด หรือขยายความขอบเขตความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคานิยมของผูตรวจสอบ 
ดังนั้นการคนหาความจริงจึงตองพิจารณาโดยรอบคอบ 
     ประการที่สาม การกระทํา (Action) ขึ้นอยูกับวาใครเปนผูยอมรับการ
กระทําซึ่งอาจสงผลตอความสําเร็จ และการแกไขปญหาตามคานิยมของผูยอมรับการกระทํานั้น 
     อยางไรก็ตาม ขอสําคัญที่นักวิเคราะหนโยบายตองตระหนัก คือ จะตอง
เสนอแนะนโยบายที่ผูกํากับนโยบายสามารถยอมรับได และกําหนดรูปแบบขอเสนอแนะดวยทัศนะที่ผู
กําหนดนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได (Quade, 1982) ซึ่งโดยปกติแลวขอเสนอแนะนโยบายตอง
ผานการตรวจสอบ การทํานายและการประเมินมากอน (Bauer, 1968) เพื่อใหมั่นใจวานโยบายใหม
หรือขอเสนอใหมจะมีประสิทธิผลมากกวา  
     สวนประโยชนของการวิเคราะหนโยบายนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 
(Quade, 1982) 
     ประการแรก การวิเคราะหนโยบายชวยใหผูตัดสินใจนโยบายมุงไปสูสิ่งที่
ตนตองการทั้งนี้เพราะ การวิเคราะหนโยบายจะทําใหทราบวา มีปจจัยใดบางที่จะสงเสริมใหเกิดความ 
สําเร็จตอนโยบายที่ตนปรารถนา และมีปจจัยใดที่เปนอุปสรรคที่จําเปนตองกําจัดออกไป หรือมีปจจัย
อื่นใดที่ไมควรเสียเวลาใหความสนใจ เพราะจะไมสงผลตอความสําเร็จจากนโยบายที่ตนปรารถนา 
     ประการที่สอง เปนการแสวงหาแนวทางที่เปนไปไดสําหรับการแกไข
ปญหาของสังคม การวิเคราะหนโยบายจะครอบคลุมการวิเคราะหทางเลือกนโยบายเพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ใหไดทางเลือกนโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริงได และกอใหเกิดประโยชน สมความ
ประสงคของประชาชน และเปนทางเลือกนโยบายที่สามารถแกไขปญหาของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากที่สุด 
     ประการที่สาม ชวยประเมินผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกแตละทางเลือก การวิเคราะหนโยบายจะใหขอมูลที่ชัดเจนวาทางเลือกแตละทางเลือกมีจุดออน
จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัดทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางไร ดังนั้น ผลจากการวิเคราะห
นโยบายจะชวยใหผูตัดสินใจนโยบายสามารถประเมินผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจไดอยางชัดเจน 
ทั้งผลทางบวกและผลทางลบ ซึ่งเปดโอกาสใหผูตัดสินใจสามารถเตรียมมาตรการแกไขผลกระทบทาง
ลบใหมีนอยที่สุด 
     ประการที่สี่ ชวยจัดลําดับทางเลือกตามเกณฑที่ผูตัดสินใจกําหนด หรือ
เพื่อใหผูตัดสินใจจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกขอมูลที่ถูกตอง ทั้งนี้เพราะการวิเคราะหนโยบาย
จะเลือกใชขอมูลที่มีความเที่ยงตรง และนาเชื่อถือมากที่สุด เพื่อใหมั่นใจวาการวิเคราะหทางเลือก
นโยบายแตละทางเลือกจะสามารถนํามาจัดลําดับความสําคัญใหเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน  
     ประการสุดทาย การวิเคราะหนโยบาย จะชวยทําใหรูวาปญหาใดบางที่
ยังไมไดรับการแกไข เพื่อนําไปประมวลโครงสรางใหมที่จะตองดําเนินการแกไขใหเหมาะสมกับการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนตอไป 
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  2.8.5.2 กระบวนการวิเคราะหนโยบาย 
    เนื่องจากการวิเคราะหนโยบายเปนกระบวนการเรียนรู (Cognitive Process) 
ซึ่งตางจากการกําหนดนโยบายที่เปนเรื่องของการเมือง (Bouer, 1968) ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห
นโยบายนอกจากจะศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ ความหมาย กลยุทธ และองคประกอบของการวิเคราะห
นโยบายแลว ผูสนใจจะตองศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะหนโยบายใหครอบคลุมทั้งเชิงวิชาการ 
และการประยุกตใช เพื่อนําไปสูการบูรณาการคือความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายอยางครอบคลุม
รอบดาน (Comprehensive Knowledge) แนวทางการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ (Approaches 
of Policy Analysis) ในฐานะที่การวิเคราะหนโยบายเปนสังคมศาสตรประยุกต ที่ใชระเบียบวิธี
การศึกษาหลายวิธี (Multiple Methods) ในการแสวงหาความรู และการถกเถียงเพื่อการตรวจสอบ 
และแปลงเปลี่ยนระบบขอมูลนโยบายซึ่งอาจจะนําไปใชประโยชนในทางการเมืองสําหรับการแกไข
ปญหานโยบาย (Coleman, 1972) ดังนั้นจุดมุงหมายของการวิเคราะหนโยบาย จึงมีมากกวาการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับปญหานโยบาย โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ขอมูลเกี่ยวกับคานิยม (Values) ของปญหานโยบาย และชุดของการปฏิบัติที่ควรจะเปนอีกดวย 
(Dunn, 1994) จากขอบเขต และความหมายของการวิเคราะหนโยบายดังกลาว แนวทางการวิเคราะห
นโยบายจึงจําแนกได 3 แนวทาง คือ (Dunn, 1994) 
    1) แนวทางเชิงประจักษ (Empirical Approach) เปนแนวทางที่มุงแสวงหา
ขอเท็จจริง (Facts) โดยการตั้งคําถามวา “มีอะไรปรากฏอยูบาง” เพื่อการอธิบายวาอะไรคือปญหา
นโยบายที่สังคมเผชิญอยู โดยพิจารณาจากสาเหตุ (Causes) และผล (Consequences) ของนโยบายที่
ดําเนินการมาแลว โดยกรณีนี้นักวิเคราะหนโยบายอาจพรรณนา (Describe) หรืออธิบาย (Explain) หรือ
ทํานาย (Predict) เกี่ยวกับการใชจายสาธารณะ สําหรับการสาธารณสุข การศึกษา และการกอสรางถนน 
เปนตน 
    2) แนวทางเชิงประเมิน (Valuative Approach) เปนแนวทางที่มุงจะ
อธิบายถึงคุณคา (Worth) หรือคานิยม (Value) ของสังคมที่มีตอปญหานโยบาย โดยการตั้งคําถามวา 
“ปญหานโยบายดังกลาวมีคุณคาอะไร” ตอสงัคม และลักษณะของขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะห
เชิงประเมินจะประกอบดวยคุณลักษณะของคานิยมของสังคมเปนสําคัญ ในกรณีนี้นักวิเคราะห
นโยบายอาจจะประเมินเกี่ยวกับนโยบายภาษี โดยการเปรียบเทียบความแตกตางจากการกระจาย
ภาระภาษีที่แตละกลุมไดรับตามลักษณะคานิยมทางจริยธรรม (Ethic) และศีลธรรม (Moral) ของตน 
(Brown, 1976) 
    3) แนวทางเชิงปทัสถาน เปนแนวทางที่มุงเสนอทางเลือก เพื่อการแกไข
ปญหาในอนาคต (Future Courses of Action) โดยการตั้งคําถามวา “ควรจะทําอะไรใหเรียบรอย” 
ลักษณะของขอมูลที่ตองการใชจะเปนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอแนะ (Prescriptive) เชน นโยบายการ
ประกันรายไดขั้นต่ําของประชาชนอาจเปนขอเสนอเพื่อการแกไขปญหาความยากจนในสังคม 
    แนวทางการวิเคราะหนโยบายดังกลาวขางตน อาจเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางไดจากตารางตอไปนี้ (Dunn, 1994) 
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ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแนวทางการวิเคราะหเชิงประจักษเชิงประเมิน 
และเชิงปทัสถาน 

 
แนวทาง คําถามเบื้องตน ลักษณะของขอมูล 

เชิงประจักษ มีปญหานโยบายอะไรที่กําลังปรากฏ
อยู และกําลังจะเกิดข้ึน (ขอเท็จจริง) 

ขอมูลเกี่ยวกับการพรรณนา
และการทํานายปญหาของ
สังคม 

เชิงประเมิน ปญหานโยบายที่ปรากฏอยูมีคุณคา
อะไร (คานิยม) 

ขอมูลเกี่ยวกับคานิยมของ
สังคม 

เชิงปทัสถาน ปญหาอะไรที่ควรจะทําใหเรียบรอย 
(การปฏิบัติ) 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอแนะ
การแกไขปญหาสังคม 

 
ที่มา: สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2549) 
 
    จากแนวทางดังกลาว นักวิเคราะหจะตองทําความเขาใจใหชัดเจนวาตนเอง
กําลังจะวิเคราะหนโยบายเพื่อวัตถุประสงคอะไร เพื่อจะไดกําหนดแนวทางในการวิเคราะหให
สอดคลองเพราะการกําหนดแนวทางการวิเคราะหจะมีบทบาทอยางสําคัญในการพิจารณาขอมูลที่จะ
นํามาใชในการวิเคราะห 
    สรุปการศึกษาการวิ เคราะหนโยบายเปนลั กษณะของสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ซึ่งนักวิเคราะหจะตองอาศัยความรูจากสาขาตางๆ อยางรอบดาน ทั้งความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและกระบวนการทางเมือง พฤติกรรมองคการ การบริหาร การสื่อขอความ รวมทั้งความรู
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร และสถิติ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใชความรูเหลานี้ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) การสํารวจฐานคติ (Assumptions) ตลอดจนจุดแข็ง (Strengths) และขอ 
จํากัดของระเบียบวิธีการศึกษา (Methods) และเทคนิคที่จะนํามาใชในการวิเคราะห เพื่อใหมั่นใจวาผล
จากการวิเคราะหนโยบาย จะนําไปสูการกําหนดทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
ภายใตเงื่อนไขเวลาที่กําหนดไปได 
    การวิเคราะหนโยบายมีความสําคัญทั้งในเชิงวิชาการ และการประยุกตใช 
ซึ่งผูสนใจสามารถจะเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของความตองการของตนในแตละกรณี โดย
จะตองเขาใจพื้นฐานเบื้องตนของการวิเคราะหนโยบายใหชัดเจนวา การวิเคราะหนโยบายเปน       
สหวิทยาการ ดังนั้นความรอบรูเกี่ยวกับสาขาวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหานโยบาย จึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับนักวิเคราะหนโยบายเปนอยางยิ่ง 
 2.8.6 การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
นโยบาย (Policy Process) เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะความสําเร็จของนโยบายขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะทําให
สามารถเขาใจสาระสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติไดดีขึ้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
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ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งไดมีนักวิชาการจํานวนมากไดนิยามความหมายของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  บารดากร (Bardach, 1977) ไดกลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ
ทางการเมืองที่จะนําการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของนโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จ กิจกรรมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติมุงแกไขปญหาสังคมนี้เปนกิจวัตรซึ่งรัฐบาลตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  แมสมาเนียน ซาบาเตียร (Mazmanian & Sabatier, 1989) ไดใหความคิดเห็นวา 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงการนําการตัดสินใจกําหนดนโยบายที่ไดกระทําไว ซึ่งอาจอยูในรูปของ
กฎหมาย คําพิพากษาของศาล คําสั่งของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ โดย
มีกระบวนการซึ่งประกอบ ดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้  คือ การพิจารณาผลลัพธที่พึงปรารถนาตาม
วัตถุประสงคของนโยบาย การยินยอมปฏิบัติตามของผูที่เกี่ยวของ และการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการรับรูของผูตัดสินใจกําหนดนโยบาย และหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 
  เพรสแมน และวิลดาฟสกี้ (Pressman & Wildavsky, 1970) ไดใหความคิดเห็นวาการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ คือกระบวนการดําเนินงานของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนด ดังนั้นจึงตองมีนโยบายเกิดขึ้นกอนแลวจึงมีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลลัพธออกมา 
  ริชารด เอฟ เอลมอร (Richard F. Elmor, 1979) ไดพยายามเปรียบเทียบใหเห็นถึง
การวิเคราะหความเปนไปไดของการนําไปปฏิบัติ (Implementation Feasibility) โดยดูจากเบื้องบน
มายังเบื้องลาง (Forward Mapping) และจากเบื้องลางมายังเบื้องบน (Backward Mapping) การ
วิเคราะหปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงลางมีที่มาจากพื้นฐานความเชื่อวา ผูกําหนด
นโยบายระดับสูงจะมีความสามารถอยางสําคัญในการควบคุมปจจัยตางๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จ และความลมเหลวของนโยบายได ในขณะที่การวิเคราะหปญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
จากเบื้องลางไปยังเบื้องบนใหความสําคัญเริ่มตนจากจุดที่ผูปฏิบัติในการใหบริการตามโครงการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ 
  ซาบาเตียร (Sabatier, 1986) ไดอธิบายวาปจจัยที่สงผลกระทบ และสรางใหเกิดขอจํากัด
ของผูปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ผูปฏิบัติงานใช วามีอยู 2 ประเภท ประเภทแรกเปนปจจัยที่คงที่ ในขณะ
ที่อีกประเภทนั้นเกิดพลวัตรตลอดเวลา ปจจัยหรือตัวแปรทั้งสองนี้เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นเองจากภายนอก 
(Exogenous Variables) ซึ่งตัวแปรทั้งสองนี้เปนลักษณะการวิเคราะหแบบ Top-down คือ เปนปจจัยที่
ตองพิจารณาเพื่อกําหนดนโยบาย ในทางตรงกันขาม ตัวแปรที่อยูภายในระบบยอยนั้นจะมีลักษณะเปน 
Bottom-up กลาวคือ ในการปฏิบัติงานนั้นอาจตองอาศัยความรวมมือจากผูปฏิบัติหลายฝาย 
  แวน มิเตอร และแวน ฮอรน (Van Meter & Van Horn, 1975) ไดใหความหมาย
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติวา หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายที่กระทําโดยรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีผลตอ
การบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาจากการตัดสินใจกําหนดนโยบาย 
  วิลเลียม (William, 1971) ไดกลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถ
ขององคกรในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหารในองคการ ใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ซึ่งตองมีการจัดหา หรือตระเตรียมวิธีการทั้งหลาย เพื่อจะทําใหการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําเร็จลุลวง โดยตองใชความพยายามอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ จนสามารถ
ดําเนินการไดสําเร็จ 



 116

  ดังนั้น จึงสรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของผูวิจัยไดวา 
ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอหนวยงานมากหรือนอยเพียงใดควรใหความสําคัญในการศึกษา และพิจารณา
ในแตละปจจัยที่อยูในหนวยงาน หรือองคกรที่เปนอยูวาในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
การแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย ใหเปนแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ กิจกรรมที่
เปนรูปธรรม และปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบตอหนวยงาน ขององคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
จะทําใหการกําหนดนโยบายมีประสิทธิภาพ และการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถประสบความสําเร็จ
ไดมากข้ึน  
  2.8.6.1 ตัวแบบเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
    ในทัศนะของ วรเดช  จันทรศร (2539) ไดแบงตัวแบบเกี่ยวกับ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติได 6 ตัวแบบ ไดแก ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบทางดานการ
จัดการ (Management) ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model)   
ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตัวแบบทางดาน
การเมือง (Political Model) และตัวแบบทั่วไป (General Model) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
    1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้ใหความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพในการวางแผน และการควบคุมการดําเนินงานตามนโยบายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หนวยงานหรือองคการที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามจุดมุงหมายของนโยบายที่
กําหนดไวจะตองนําทรัพยากรทางการบริหารมาดําเนินงาน โดยเนนวัตถุประสงค หรือเปาหมายเปนหลัก 
ดังนั้นผูนํานโยบายไปปฏิบัติจึงตองเขาใจความมุงหมาย หรือวัตถุประสงคของนโยบายที่ชัดเจนอยาง
ถองแท เพื่อนําไปกําหนดภารกิจ และมอบหมายงานใหแกฝายตางๆ ที่เกี่ยวของการดําเนินงาน ตอง
กําหนดมาตรฐานใหแกผูปฏิบัติงาน มีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน และระบบการใหคุณใหโทษที่
สัมพันธกันอยางเหมาะสม ระบบการวางแผน และการควบคุมผลงานที่ดีนี้ มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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ภาพที ่2.6 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล 
ที่มา: วรเดช  จันทรศร (2552) 
 
    2) ตัวแบบทางดานการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้ตั้งอยู
บนแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีองคการ ใหความสําคัญกับสมรรถนะขององคการที่รับผิดชอบในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากเชื่อวาขีดความสามารถขององคกรที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความ
คาดหวังจะสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ซึ่งสมรรถนะขององคการมีความ
เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ 5 ปจจัย ไดแก 
     (1) โครงสรางขององคการที่เหมาะสม กับภาระงานที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของนโยบาย 
     (2) ภายในองคการตองประกอบดวยบุคลากร ซึ่งมีความรูความสามารถ 
ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการและ/หรือดานเทคนิคอยางเพียงพอ 
     (3) งบประมาณในการดําเนินงานตามนโยบายตองไดรับการสนับสนุน
อยางเพียงพอ 
     (4) องคการยังตองมีการเตรียมความพรอมดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใช 
     (5) สถานที่ที่ใชดําเนินงานตองเอื้อตอการดําเนินงานตามนโยบาย 
 

การวางแผนและ 
การควบคุม 

ผลของการนํานโยบาย
ไปปฏบิัต ิ

มาตรฐานใน 
การปฏบิัตงิาน 

การกําหนดภารกิจ      
และการมอบหมายงาน 

วัตถุประสงค 
ของนโยบาย 

ระบบการวัดผล 

มาตรการในการ 
ใหคุณใหโทษ 
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ภาพที ่2.7 ตัวแบบทางดานการจัดการ 
ที่มา: วรเดช  จันทรศร (2552) 
 
    3) ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization Development 
Model) ตัวแบบนี้เนนศึกษาปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติในแงของ การสรางความผูกพัน และ
การยอมรับใหความสําคัญกับการมีสวนรวม (Participation) ขององคกร ดังนั้นองคการที่รับผิดชอบ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติควรสรางความผูกพัน และการยอมรับในนโยบาย โดยเนนการมีสวนรวม 
ดวยการใชเทคนิคการจูงใจ และภาวะผูนําของผูบริหารในองคการเพ่ือสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติตั้งแตข้ันกําหนดนโยบาย และวางแผนงานหรือโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8 ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ 
ที่มา: วรเดช  จันทรศร (2552) 

โครงสราง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที่ 

วัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใช 

สมรรถนะของ
องคการ 

ผลของการนํา 
นโยบายไปปฏบิัต ิ

ภาวะผูนํา 

การจูงใจ 

การมีสวนรวม 

การทํางานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ 

ผลของการนํานโยบาย
ไปปฏบิัต ิ
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    4) ตั วแบบทางด านกระบวนการของระบบราชการ  (Bureaucratic 
Processes Model) พัฒนามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองคการ ที่พยายามจะสรางกรอบการ
มองหาสภาพความเปนจริงทางสังคมในองคการ ตัวแบบนี้เชื่อวาอํานาจขององคกรนั้นเกี่ยวของกับ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอํานาจขององคการไมไดอยูที่ผูบริหารระดับสูง หรือบุคลากรคนใดคนหนึ่ง 
ซึ่งดํารงตําแหนงตามอํานาจหนาที่ที่เปนทางการขององคการ แตอํานาจที่แทจริงขององคการกระจาย
อยูท่ีสมาชิกขององคการ หรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติทุกคนโดยที่ผูบริหารระดับตางๆ ที่เกี่ยวของควบคุม
ไมได กลาวคือสมาชิกขององคการ หรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถใชดุลยพินิจหรือวิจารณญาณใน
การปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ความเขาใจสภาพความเปนจริงในการใหบริการของผูกําหนด
นโยบาย หรือผูบริหารระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ และการยอมรับนโยบายแลวปรับแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายใหเปนสวนหนึ่งของหนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติงานมีผลตอความสําเร็จของนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9 ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ 
ที่มา: วรเดช  จันทรศร (2552) 
 
    5) ตัวแบบทางดานการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ เชื่อวา ผลการ
นํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับความสามารถของผูเลน (Players) หรือบุคคลที่เปนตัวแทนองคการ 
กลุมหรือสถาบัน และความสัมพันธกับปจจัยภายนอกองคการ ตัวแบบนี้เห็นวาการสรางการยอมรับ 
(Consensus) และการมีสวนรวม (Participation) เปนสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นได แตความขัดแยง
(Conflict) เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นไดในองคการ และในระบบสังคมทั่วไป การหวังที่จะ
ใหทุกฝายเห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายจึงเปนสิ่งที่ยาก เพราะนโยบายคือการเมือง ซึ่งเปนเรื่อง
ของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาใหแกสังคม ซึ่งยอมจะมีทั้งผูไดประโยชน และผูเสียประโยชน จึงเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ทุกฝายจะตองปกปองผลประโยชนของตนเองกอนเปนเบื้องแรก ดังนั้นในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ จึงเปนเรื่องของการเผชิญหนา การบริหารความขัดแยง การแสวงหาผูสนับสนุน หรือการยอมรับ 
การโฆษณาชวนเชื่อ การรูจักสรางเงื่อนไข และหาขอตอรองในการจัดสรรทรัพยากรทั้งระหวางบุคคล 
กลุมบคุคล หนวยงาน ตลอดจนองคการตางๆ ที่เกี่ยวของ ความเปนไปไดของการสรางความสําเร็จใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยสวนหนึ่งขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ สถานะ อํานาจ 

ระดับความเขาใจสภาพ 
ความเปนจริงในการ 

ใหบริการของผูกําหนด
นโยบาย 

ระดับของการยอมรบั 
นโยบายเขาเปนสวนหนึ่ง 
ของหนาที่ประจาํวันของ 

ผูปฏิบตั ิ

ผลของการนํา 
นโยบายไปปฏบิัต ิ



 120

และทรัพยากรของหนวยงานหรือองคการ ความสามารถในการตอรองของผูซึ่งเปนตัวแทนของ
หนวยงานหรือองคการ ความสัมพันธของผูซึ่งเปนตัวแทนของหนวยงานหรือองคการ ในลักษณะของ
การสนับสนุนจากปจจัยภายนอกหนวยงานหรือองคการ ไดแก สื่อมวลชน นักการเมือง หัวหนา
หนวยงานอื่นๆ กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน และบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.10 ตัวแบบทางดานการเมือง 
ที่มา: วรเดช  จันทรศร (2552)  
 
    6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Intergration Model) เปนตัวแบบที่รวบรวม
แนวคิดของทั้ง 5 ตัวแบบมาไว โดยมุงแสวงหาผลกระทบของตัวแปรตางๆ ที่มีตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ ดังที่ไดแสดงไวในแผนภาพที่ 7 ซึ่งแบงการพิจารณาออกเปน 3 มิติ
ดวยกัน ไดแก มิติที่หนึ่ง เปนการวัดความสําเร็จ และความลมเหลวของนโยบายจากผลผลิต ผลลัพธ 
และผลสุดทายที่เกิดขึ้น มิติที่สองเปนการวัดถึงผลกระทบของนโยบาย และมิติท่ีสาม เปนการวัดวาผล
ของนโยบายนั้นสามารถสงประโยชนตอประเทศชาติโดยรวมไดหรือไม สวนตัวแปรอิสระที่นํามา
พิจารณานั้นมาจาก 4 ปจจัยดวยกัน คือ สมรรถนะขององคการ ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม 
ภาวะผูนํา ความรวมมือ การเมือง และการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก 
 
 
 

จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ

ความสามารถ 
ในการตอรอง 

ผลของการนํา 
นโยบายไปปฏบิัต ิ

ความรู 

บุคลิกภาพ 

สถานะ อํานาจ และ 
ทรัพยากรของหนวยงาน 

 การสนับสนุนจาก 
-สื่อมวลชน 
-นักการเมือง 
-หัวหนาหนวยงานอ่ืนๆ 
-กลุมอิทธิพล 
-กลุมผลประโยชน 
-บุคคลสําคัญ 
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ภาพที ่2.11 ตัวแบบเชิงบูรณาการ 
ที่มา: วรเดช  จันทรศร (2552)  
 
  2.9.6.2 ปจจัยกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
    จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่กําหนดความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบวาผลการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ 
    1) ปจจัยทางดานเนื้อหาสาระของนโยบาย (Policy Content) ไดแก 
     (1) ลักษณะของนโยบาย 
      เกอรเดิล (Grindle, 1980) มีความเห็นวา เนื้อหาสาระของนโยบาย
จะมีผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติที่แตกตางกัน คือ 1) นโยบายหรือโครงการที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางดานการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมยอมไดรับการตอตานจากกลุมที่เสีย
ผลประโยชน 2) นโยบายหรือโครงการที่นําผลประโยชนอยางกวางๆ ไปสูชุมชนจะไดผลในทางปฏิบัติ
มากกวานโยบายหรือโครงการที่แคบ 3) นโยบายหรือโครงการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวในทางปฏิบัติ 4) นโยบายหรือโครงการที่หวังผลใน
ระยะยาวอาจยากแกการปฏิบัติมากกวานโยบายหรือโครงการที่หวังผลในระยะสั้น 5) ลักษณะของ
นโยบายหรือโครงการจะมีสวนกําหนดความยากงายในการนําไปปฏิบัติ และ 6) เนื้อหาสาระของ
นโยบายที่กําหนดวาใคร หรือหนวยงานใดจะรับผิดชอบดําเนินการจะมีสวนทําใหการปฏิบัติมีผลสําเร็จ 
หรือลมเหลวตางกัน 
      แมสมาเนียน และซาบาเตียร (Mazmanian & Sabatier, 1983) ให
ขอสรุปวานโยบายที่มุงหวังจะใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจะมี
โอกาสในการประสบความสําเร็จมากกวานโยบายที่มุงหวังการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง 

ประสิทธภิาพในการ 
วางแผนและการควบคุม 

ภาวะผูนําและ 
ความรวมมือ 

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอมภายนอก 

สมรรถนะ 
ขององคการ 

ความสําเร็จของ 
การนํานโยบาย 

ไปปฏบิัต ิ
 
 

มิติที่ 1 
มิติที่ 2 
มิติที่ 3 
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นอกจากนี้เขายังชี้ใหเห็นวา ความยากงายของปญหาที่นโยบายมุงจะแกไขนั้น จะมีสวนกําหนด
ความสําเร็จ หรือลมเหลวของนโยบายดวย ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับนโยบายที่รางขึ้นในการกําหนดโครงสราง
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งลักษณะนโยบายจะประสบความสําเร็จไดจะตองมีลักษณะดังนี้ คือ         
1) วัตถุประสงคชัดเจน แนนอน และจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคของนโยบายไวอยางดีซึ่ง
จะชวยเปนแนวทางใหเจาหนาที่ผูดําเนินการไดยึดถือปฏิบัติตรงกัน 2) ความถูกตองเหมาะสมของ
ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของนโยบาย 3) การจัดสรรเงินอยางเพียงพอสําหรับหนวยงานที่จะรับไปปฏิบัติ   
4) การจัดสายงานการบังคับบัญชาประสานงานภายใน และระหวางหนวยงานปฏิบัติ และ 5) การกําหนด
ระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 
      เพรสแมน และวิลดาฟสกี (Pressman & Wildavsky, 1970) ศึกษา
ผลของการนํานโยบายสรางงานใหชนกลุมนอยไปปฏิบัติที่นครโอคแลนด (Oakland) มลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1973 นักวิชาการทั้งสองไดศึกษาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุหรือปญหาใน
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ทําใหนโยบายดังกลาวลมเหลว (Sound Theory) เปนวิธีการ
แกปญหาที่ถูกตอง ปฏิบัติได หากทฤษฎีผิดก็จะทําใหขอกําหนดของนโยบายผิดพลาดไปดวย เชน การ
กําหนดกลุมเปาหมายผิดพลาด ซึ่งอาจกอใหเกิดความรุนแรงในปญหาการดําเนินงานได 
      แวน มิเตอร และแวน ฮอรน  (Van Meter & Van Horn, 1975) 
เสนอวา ความสําเร็จ หรือลมเหลวของนโยบายนั้น บางสวนจะขึ้นอยูกับประเภทของนโยบาย นโยบาย
ที่จะประสบความ สําเร็จมากที่สุดก็คือ นโยบายที่เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ นอยที่สุด และ
มีความพองตองกันในวัตถุประสงคระดับสูง ในทางตรงกันขามถานโยบายเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลง
มาก และมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคนอย โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบความสําเร็จในทาง
ปฏิบัติจะมีนอย 
     (2) วัตถุประสงคของนโยบาย 
      เกอรเดิล (Grindle, 1980) เห็นวาวัตถุประสงคของนโยบายที่ชัดเจน 
หรือคลุมเครือยอมมีผลตอการปฏิบัติที่แตกตางกันเชนเดียวกับ Mazmanian & Sabatier (1983)      
ซึ่งเห็นวา การที่นโยบายจะไดรับการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคมากนอยแคไหนนั้นขึ้นอยูกับความ
ชัดเจนของวัตถุประสงคของนโยบายนั้น และนอกจากวัตถุประสงคของนโยบายจะตองกระจางแลวยัง
ตองสอดคลองกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย 
      แวน มิเตอร และแวน ฮอรน  (Van Meter & Van Horn, 1975) 
ชี้ใหเห็นวา วัตถุประสงคของนโยบายเปนสิ่งที่สําคัญประการแรกที่ตองทํา คือ การแยกแยะใหชัดเจนวา 
วัตถุประสงค ที่กําหนดไวในนโยบายมีอะไรบาง เนื่องจากวัตถุประสงคเปนเกณฑที่ใชในการประเมิน
ความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปนการกําหนดแนว
ปฏิบัติตางๆ ไว นอกจากนีว้ัตถุประสงคยังเปนสวนขยายเปาหมายรวมของนโยบายใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
      วีปา (Vepa, 1980) เปนอีกผูหนึ่งที่ ไดทําการศึกษาโครงการจัด
โครงสรางพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของประเทศอินเดียในชวงทศวรรษ 1960 พบวา โครงการดังกลาวไม
ประสบผลสําเร็จก็เพราะวา โครงการกําหนดวัตถุ ประสงคไวหลายดานแตไมไดจัดลําดับความสําคัญ
ของวัตถุประสงคที่บรรลุไว ทําใหเกิดความสับสนในการมอบหมายความรับผิดชอบ เกิดความขัดแยง 
ความลาชาในการปฏิบัติงาน ขาดการควบคุม และการประเมินผลความกาวหนาของโครงการ 
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      จอง ฮวาง (Joung Whang, 1976) ไดทําการศึกษาความสําเร็จของ
โครงการวางแผนครอบครัวในประเทศเกาหลีใต ในชวงป ค.ศ. 1962-1971 พบวาปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จของโครงการประการหนึ่งเหมือนกับที่ Vepa ก็คือ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไว
แนชัด ในกรณีของโครงการวางแผนครอบครัวในประเทศเกาหลีใต ไดกําหนดวัตถุประสงคไวอยาง
ชัดเจน ในแงของการมุงลดอัตราการเกิดของประชาชน ทําใหสามารถแปลงวัตถุประสงคหลักของ
โครงการเปนเปาหมายยอยงายตอการติดตามประเมินผลหนวยงาน และบคุลากรที่รับผิดชอบในแตละ
พื้นทีท่ราบแนชัดวามีควรมีขอบเขตความรับผิดชอบตอนโยบายมากนอยแคไหนเพียงใด 
    2) ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของนโยบาย (Policy Context) ไดแก 
     (1) การติดตอสื่อสาร Edwards & Sharkansky (1978) ไดกลาววาปจจัย
ที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จปจจัยหนึ่ง คือการติดตอสื่อสาร (Communication) 
การนํานโยบายไปปฏิบัติที่จะกอใหเกิดผลดีนั้นผูกําหนดนโยบายตองรูวาควรทําอยางไรจะสั่งการไปยัง
ผูใดจึงจะไดผล และคําสั่งตองมีความชัดเจนแนนอน เพราะถาคําสั่งไมชัดเจนจะทําใหผูปฏิบัติไมเขาใจ
ในวัตถุประสงคของนโยบาย การสื่อสารระหวางองคการ และหนวยงานตางๆ ดวยกันเองตองการ
สื่อสารที่ถูกตอง รวดเร็ว ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ การเปดโอกาสใหมีการสรางความสัมพันธทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอนอ่ืนๆ จะมีสวนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย 
     (2) การสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ นโยบายที่ขาดการสนับสนุน
อยางเต็มที่จากกลุมผลประโยชน และบุคคลที่สําคัญๆ ในวงการรัฐบาล และรัฐสภาจะมีโอกาสอยาง
มากที่จะถูกโจมตีจากหลายๆ ฝายเมื่อเสนอเขามาในกระบวนการทางนิติบัญญัติ และนโยบายนั้น
มักจะถูกเปลี่ยนแปลง มักจะถูกแกไขใหผิดไปจากจุดมุงหมายดั้งเดิม จนบางครั้งทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่ไดรางนโยบายไวไดซึ่งแนวความคิดนี้มาจากการรวบรวมผลงานการวิจัย     
ของ Mazmanian & Sabatier (1983) นอกจากนี้ Vepa (1976 อางถึงใน เจตน  ธนวัฒน, 2536) 
ไดย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนจากชนชั้นนําในประเทศที่มีตอนโยบายเขากลาววา ใน
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายนโยบายที่ไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากชนชั้นนําแลวโอกาสที่
การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จจะมีนอย Van Meter & Van Horn (1975) ไดกลาววา
ความสําเร็จของนโยบายดูไดจากทรรศนะของชนชั้นนําวา เห็นดวย หรือไมกับนโยบายนั้น และกลาว
ดวยวาการสนับสนุนจากสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ
ผลักดันใหนโยบายนั้นประสบความสําเร็จ นโยบายที่ขาดการสนับสนุนจากสื่อมวลชนหรือประชาชน
โดยทั่วไปมักประสบปญหาในทางปฏิบัติอยางมาก 
    3) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
     เกอรเดิล (Grindle, 1980) ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะ 
ประเทศโลกที่สามไดชี้ใหเห็นในประเด็นหนึ่งวา ในประเทศโลกที่สามการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมี
ความยากลําบากมาก เนื่องจากมีเรื่องการเมืองเขามาเกี่ยวของเปนเรื่องของการตัดสินใจวาควรหรือไม
อยางไร ซึ่งจะมีผลประโยชนเขามาทําใหมีการแยงชิงกัน เพื่อใหฝายตนไดผลประโยชนจากการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติเชนกัน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองก็อยูในความสนใจของ Van Meter & 
Van Horn (1975) ชี้ใหเห็นถึงการปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งสองจึง
ไดตั้งคําถามดังตอไปนี้ คือ 1) ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่นําไปสูการปฏิบัติมีจํานวน
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เพียงพอสําหรับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือไม 2) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมี
ผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือไม 3) มติมหาชนมีลักษณะเปนอยางไร 4) ชนชั้นนําเห็น
ดวยหรือตอตานกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 5) ลักษณะของการแบงเปนพรรคเปนพวกของหนวยงาน
ที่นํานโยบายไปปฏิบัติมีกลุมที่ตอตาน หรือสนับสนุนนโยบายสาธารณะอยางไร และ 6) กลุม
ผลประโยชนใหความสนับสนุนหรือตอตานนโยบายสาธารณะ 
     แมสมาเนียน และซาบาเตียร  (Mazmanian & Sabatier, 1983) ได
ชี้ใหเห็นเชน เดียวกันวาปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีก็เปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลใหการ
นํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 
    4) ความสามารถของหนวยปฏิบัติ 
     (1) ประเภทของหนวยงาน นโยบายที่ประสบความสําเร็จนั้น มักจะเปน
นโยบายที่มอบหมายใหแกหนวยงานที่มีอยูแลว และสนับสนุนนโยบายนั้น และก็เปนหนวยงานที่มี
กําลังคน และทรัพยากรอื่นๆ พรอมอยูแลว หรือไมก็ตองเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมโดยแรงผลักดัน
ของกลุมการเมืองที่มีอํานาจขณะนั้น 
     (2) ความเพียงพอของทรัพยากร การนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิด ผลดี
นั้นจะตองมีทรัพยากรสนับสนุนอัน ไดแก จํานวน และคุณภาพของบุคลากร ขอมูลที่ทันสมัย การมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การใหคําแนะนํา และความชวยเหลือแกผูปฏิบัติ
ในระดับลาง 
     (3) ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ Edwards & Sharkansky (1978) 
กลาววา ผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมเพียงแตจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายที่จะตองปฏิบัติ
เทานั้น แตจะตองเปนผูมีทัศนคติที่จะนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติใหบรรลุผลดวย โดยปกติผูนํานโยบาย
ไปปฏิบัติมักจะถูกครอบงําดวยความคิดที่วา ตัวนโยบายจะมีผลกับหนวยงาน และจะใหผลประโยชน
สวนตัวมากนอยเพียงใด ดังนั้นผูปฏิบัติจะไมตอตานหากเขามีสวนรวม หรือรับรูนโยบายตั้งแตแรกใน
ประเด็นนี้ Van Meter & Van Horn (1975) ไดย้ําวา ความเขาใจของผูปฏิบัติที่มีตอวัตถุประสงคของ
นโยบาย ทิศทางของทัศนคติที่มีตอนโยบาย รวมตลอดถึงความผูกพันที่มีตอนโยบาย มีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่ผูปฏิบัติจะนําไปปฏิบัติไดดีตองเปนนโยบายที่ผู
ปฏิบัติเขาใจ เห็นดวย และมีความรูสึกผูกพัน ซึ่ง Mazmanian & Sabatier (1983) ก็มีความเห็น
เชนเดียวกับ Pressman & Wildavsky (1970) มองวา ความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติที่
สําคัญก็คือ การขาดความเชื่อมโยงกันระหวางผูกําหนดนโยบาย และผูนํานโยบายไปปฏิบัติ หากผู
กําหนดนโยบายมาจากสวนกลาง ในขณะที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติเปนบุคคลอีกกลุมหนึ่ง ดังนั้นความ
รับผิดชอบ ความผูกพัน และความกระตือรือรนที่จะทําใหนโยบายบรรลุยอมจะตางกัน ดังนั้นจึงควร
มอบหมายการนํานโยบายไปปฏิบัติใหอยูในมือของกลุมบุคคล ซึ่งมีเจตนารมณเชนเดียวกับกลุมที่
กําหนดนโยบาย 
     (4) การกําหนดกลยุทธ และการประสานงานในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ซึ่งการกําหนดกลยุทธของการนํานโยบายไปปฏิบัติควรจะตั้งอยูบนรากฐานของการปฏิบัติซึ่งงายไม
ซับซอน หากใชกลยุทธที่ยุงยากซับซอนมากเทาไรโอกาสที่จะประสบความลมเหลวยิ่งมีมาก Pressman 
& Wildavsky (1970) 
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     แมสมาเนียน และซาบาเตียร (Mazmanian & Sabatier, 1983) มีความเห็น
พองตองกันวา การมีผูเกี่ยวของ และหนวยงานตางๆ เขามาอยูในกระบวนการของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจํานวนมากทําใหเกิดความยากลําบากที่จะประสานกิจกรรมการปฏิบัติตางๆ ใหไปในทิศทาง
เดียวกัน แมวาหนวยงาน และผูเกี่ยวของเหลานั้นจะเห็นพองตองกันในเปาหมายของนโยบาย แตมี
ความขัดแยงกันในดานวิธีการ (Means) ที่จะบรรลุเปาหมาย มีระดับความเรงดวนที่จะบรรลุ
เปาหมาย ตลอดจนมีทัศนียภาพ และวัตถุประสงคหลักของตนแตกตางกันไป เมื่อโครงการตองอาศัยผู
ปฏิบัติจํานวนมาก ความเปนไปไดที่จะเกิดความขัดแยง และสรางความลาชาทั้งโดยทางตรง และโดย
ออมใหกับโครงการก็มีเปนจํานวนมาก ยิ่งกวานั้นโอกาสที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จ
หรือไมนั้น ยังขึ้นกับ จํานวนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจยิ่งมีมากเทาใดปญหาเกี่ยวกับความเห็นไม
ตรงกัน และกอความลาชาก็มีมากขึ้นเทานั้น 
     แวน มิเตอร และแวน ฮอรน (Van Meter & Van Horn, 1975) ไดสรุป
คุณสมบัติของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติวาหมายถึง 1) จํานวน
บุคลากร และความ สามารถของบุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบ 2) ระดับของการควบคุม
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาหนวยงานยอยตางๆ ภายในหนวยที่รับผิดชอบ 3) ทรัพยากรทาง
การเมืองของหนวยงานที่รับผิดชอบ 4) ระดับการสื่อสารในหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการติดตอ
อยางเสรีระหวางบุคลากรระดับเดียวกัน และตางระดับกัน และกับบุคคลภายนอกหนวยงานนั้น       
5) สัมพันธภาพท่ีเปนทางการของหนวยงานที่รับผิดชอบกับผูกําหนดนโยบายในระดับตางๆ 
     วีปา (Vepa, 1976) กลาววา เทคโนโลยีจะนําไปใชในการปฏิบัติตาม
นโยบายที่วางไวนั้น ตองเปนเทคโนโลยีที่สอดคลองกับสถานการณหรือภาวะแวดลอมที่จะนํานโยบายไป
ปฏิบัติ โดยเฉพาะขอเสนอตางๆ ของนักวิชาการ หรือที่ปรึกษาชาวตางชาติจะตองนํามากลั่นกรองใหดี
เสียกอน เพราะวาขอเสนอดังกลาวอาจไมสอดคลองกับสภาพ การณในประเทศกําลังพัฒนา ในสวน
ของปจจัยดานสภาพแวดลอมของนโยบาย Grindle (1980) 
     ไดสรุปไววา นอกเหนือจากสถานที่ที่นโยบาย หรือโครงการเขาไป
ดําเนินการซึ่งมีผลตอความสําเร็จ หรือลมเหลว ตัวผูปฏิบัติ (Implementers) เองจะสามารถหาฐาน
สนับสนุนใหการนํานโยบาย หรือโครงการไปสูความสําเร็จไดมากนอยเพียงไรที่จะทํางานใหสําเร็จ และที่
สําคัญสภาพสังคมและการเมืองก็มีสวนทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความแตกตางกันเชนเดียวกัน ทั้งนี้ 
Grindle ยังชี้ใหเห็นอีกวาในประเทศโลกท่ีสามนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีความยากลําบากมาก 
เนื่องจากมีเรื่องการเมืองเขามาเกี่ยวของ เปนเรื่องการตัดสินใจวาควรหรือไมควรทําอยางไร ซึ่งจะมี
ผลประโยชนเขามาทําใหมีการแยงกัน เพื่อใหฝายตนไดรับประโยชนจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น
หัวใจการเมืองของประเทศโลกที่สามจะอยูในระดับของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในประเทศโลก
ที่สามจึงขึ้นอยูกับสาระของนโยบาย (Policy Content) และบริบทของนโยบาย (Policy Context) 
 2.8.7 การประเมินผลนโยบาย 
  การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวน การนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) ทั้งนี้เพราะการประเมินผลนโยบายจะบอก
ใหทราบถึงระดับความสําเร็จ (Success) หรือลมเหลว (Failure) ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และ
จะบอกใหทราบวามีปญหาอะไรบาง เกี่ยวกับเปาประสงค (Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) 
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ของนโยบาย ตลอดจนทรัพยากร (Inputs) กระบวนการ (Process) หน วยงานที่ รับผิดชอบ 
(Organization) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts) สิ่งแวดลอม 
(Environment) ที่เกี่ยวของกับนโยบาย ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของผูตัดสินใจนโยบาย (Policy-
Decision Makers) วาจะดําเนินนโยบายนั้นตอไป หรือตองทําการปรับปรุงนโยบายเสียใหม หรือ
จําเปนตองยกเลิกนโยบายในที่สุด (Anderson, 1979) 
  การประเมินผลเปนกระบวนการวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดจากการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ
ประเมินผลจะนําไปสูการพัฒนาทางเลือกใหมๆ  
  2.8.7.1 ความหมายของการประเมินผลนโยบาย 
    นักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องการประเมินผลนโยบายไดนําเสนอทัศนะ
เกี่ยวกับนโยบายไวหลากหลายมีทั้งสวนคลายคลึงกัน และแตกตางกัน ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอ
แนวความคดิเกี่ยวกับความหมายของการประเมินผลนโยบายดังกลาว ดังตอไปนี้ 
    จอหน โอเวน (John M. Owen, 1993) ใหทัศนะไววา การประเมินผล
หมายถึง กระบวน การจัดหาขอมูล เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมิน คําวา
ประเมินผล “Evaluate” ถูกใชเปนทางเลือกสําหรับการประเมิน “วัตถุ” (Object) และวัตถุสําหรับ
การประเมินอาจไดแกการวางแผน (Planning) แผนงาน (Programs) นโยบาย (Policies) องคการ 
(Organizations) และปจเจกบุคคล (Individuals) เปนตน 
    ปเตอรเอช รอสซี และโฮเวิรด อี ฟรีแมน (Peter H. Rossi & Howard 
E.Freeman, 1993) ใหทัศนะไววา การประเมินผล คือ การใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปน
ระบบเพื่อการประเมินกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Conceptualization) การออกแบบ (Design) การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) และอรรถประโยชนที่เกิดจากการนําโครงการทางสังคมไป
ปฏิบัติ (Utility of Social Intervention Program) หรือในอีกทางหนึ่ง การประเมินผลใชระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตรในการพิจารณาตัดสิน และปรับปรุงแนวทางของนโยบาย หรือโครงการที่ดําเนิน
อยูจากจุดเริ่มตนของโครงการจนถึงขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และการนําโครงการไปปฏิบัติ 
    เจมส แอนเดอรสัน (James E. Anderson, 1994) ใหทัศนะวาการ
ประเมินผลนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการประมาณการ (Estimation) การประเมิน (Assessment) หรือ
การประมาณคา (Appraisal) นโยบาย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาสาระ (Content) การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Implementation) และผลกระทบ (Effects) ในฐานะที่เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหนาที่ (Functional 
Activity) การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการของนโยบาย (Policy Process) การะประเมิลผลมิใช
เรื่องที่เรียบงายในฐานะท่ีเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการนโยบายเทานั้น แตเปนกระบวนการที่มี
ความ สําคัญไมนอยไปกวาขั้นตอนอื่นของกระบวนการนโยบายที่กลาวมาแลว  
    โธมัส อาร.ดาย (Thomas R Dye, 1981) ใหทัศนะวา การะประเมินผล 
หมายถึง การประเมินโครงการของรัฐที่ดําเนินอยูทั้งหมดวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของ 2 โครงการ หรือมากกวา วามีสวนในการบรรลุ
วัตถุประสงครวมกันหรือไม การประเมินผลนโยบาย ควรเนนเรื่องการประเมินผลของเปาประสงค 
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(Goals) ของโครงการ หรือนโยบาย ถาผูประเมินไมทราบเปาประสงคของนโยบาย ผูประเมินควร
ประเมินผลกระทบของนโยบาย (Policy Impacts) 
    เออรเนต อาร เฮาส (Ernest R. House, 1984) ใหทัศนะไววาการประเมินผล
นโยบาย คือ กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเปนเครื่องมือของผูตัดสินใจ และมีผลตอการจัดสรรทรัพยากร
ใหเปนธรรม และทําใหเกิดความชอบธรรมทางกฎหมายวาใครไดอะไร การประเมินผลเปนกลไกทาง
สังคมสําหรับการกระจายผลประโยชนใหแกประชาชน และสิ่งที่พึงประสงคจากรัฐ 
  2.8.7.2 จุดมุงหมายของการประเมินผลนโยบาย 
    การประเมินผลมีจุดมุงหมายสําคัญ (Purposes of Evaluation) หลาย
ประการทั้งจุด มุงหมายทางวิชาการ และทางปฏิบัติดังนี้ (Owen, 1993; Chelimsky, 1978) 
    1) เพื่อขยายองคความรูเกี่ยวกับการประเมินผล 
    2) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสังคมอยางใดอยางหนึ่ง 
    3) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
    4) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน 
    5) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
    6) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
    7) เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
    8) เพื่อการพัฒนาแผนงาน  
    9) เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
    10) เพื่อเปนสัญลักษณของความมีเหตุผล 
  2.8.7.3 แนวทางและตวัแบบในการประเมินผล 
    เนื่องจากการประเมินผลไดรับความสนใจ และตระหนักในคุณคาและความ 
สําคัญมาเปนเวลานาน ดังนั้นแนวทาง และตัวแบบในการประเมิน (Approaches and Models for 
Evaluation) จึงไดรับการพัฒนามาโดยตลอด ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลไดนําเสนอแนวทาง 
และตัวแบบสําหรับการประเมินผลที่มีความหลากหลายแตกตางกันทุกแนวทาง และตัวแบบในการ
ประเมินผลมีความแตกตางกันทั้งในดานความหมาย (Meanings) แนวความคิด (Concepts) เหตุผล 
(Reasons) ระเบียบวิธีการ (Procedures) และขอจํากัด (Constraints) ดังนั้น ในการประเมินผล
โครงการผูประเมินผลไมควรจะเลือกใชแนวทาง หรือตัวแบบใดตัวแบบหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากขอเท็จจริง
ที่วาแนวทาง และตัวแบบแตละชนิดตางมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ดวยกัน
ทั้งสิ้นดังนั้น ผูประเมินผลควรประยุกตแนวทาง (Approach) ระเบียบวิธี (Procedure) และตัวแบบ 
(Model) ให เหมาะสมกับสภาพปญหา (Problems) และคุณลักษณะ (Characteristics) และ
วัตถุประสงค (Objectives) ของแตละโครงการ 
    โพซาวัค และแครี (Posavac & Carey, 1992) ใหขอสังเกตวา เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับผูประเมิน (Evaluators) และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่จะหลีกเลี่ยงตัวแบบใดตัวแบบ
หนึ่งโดยคิดวาเปนตัวแบบที่เหมาะสม และถูกตองที่สุดกอนที่จะวิเคราะหโครงการที่จะประเมินใหชัดเจน
เสียกอน Posavac และ Carey ชี้ใหเห็นวาการประเมินผลสวนใหญใชแนวทางหลายแนวทางรวมกันคอื 
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    1) การประเมินผลแบบดั้งเดิม (The Traditional Evaluation Model)    
การประเมินผลแบบดั้งเดิม เปนรูปแบบการประเมินผล ลักษณะการประเมินผลตามแบบนี้อาจเปน
ลักษณะการวิเคราะหแบบไมเปนทางการ ไมไดใชระเบียบการวิเคราะหวิจัยที่เปนระบบ ผูประเมินผล
ภายในสวนใหญมิใชผูเชี่ยวชาญในการประเมินผลโดยตรง นอกจากนี้การประเมินผลอาจแฝงดวยอคติ
ที่ตองการนําเสนอเฉพาะผลดานดี เพื่อวัตถุประสงคในการของบประมาณสนับสนุนตอไป 
    2) ตัวแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Science Research Model) 
เปนรูปแบบที่ผูชํานาญการ หรือผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลเปนผูนําการประเมินดวยตนเอง ผู
ประเมินผลจะเครงครัดกับการใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ในการกําหนดกรอบความคิดการ
ประเมินผล การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของการเก็บรวมรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหทางสถิติที่กาวหนาทําใหผลการวิเคราะหมีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อถือได 
(Reliability) สําหรับการเลือกเทคนิคในการวิเคราะหผูประเมินผลจะพิจารณาจากความเหมาะสม 
เปนสําคัญ โดยอาจจะใชการวิจัยประเมินผลแบบทดลอง (Randomized Experiment) หรือการวิจัย
ประเมินผลแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment) ก็ได 
    3) การประเมินผลโดยมุ งเนนเป าประสงค เปนหลัก (Goal-Oriented 
Evaluation or Goal-Based Evaluation) แนวทางนี้มุงเนนการสํารวจเปาประสงค และวัตถุประสงค 
เปนหลักโดยถือวาระดับการบรรลุเปาประสงค และวัตถุประสงคเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผูประเมินผล 
    4) การประเมินผลโดยปลอดเปาประสงค (Goal-Free Evaluation) 
แนวทางนี้จะตรงกันขามกับแนวทางที่มุงการประเมินเปาประสงคเปนหลัก ทั้งนี้เพราะเห็นจุดออนวา
การที่ผูประเมินผลมุงสนใจเฉพาะเปาประสงคเปนหลักอาจละเลยขอมูลอื่นๆ ที่มีความสําคัญและจําเปน 
และมีผลกระทบตอเปาประสงคทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นการประเมินผลโดยปลอดเปาประสงค 
จึงมุงที่ผลกระทบของโครงการนอกเหนือจากเกณฑที่คาดหมายไว 
    5) การประเมินผลโดยมุงเนนการตรวจสอบประโยชนที่ประชาชนไดรับ 
(Accountability or Audit Model) แนวทางนี้ไมเนนการตรวจสอบเกี่ยวกับตนทุน และผลประโยชน 
ของโครงการทั่วไปในทางเศรษฐกิจแตใหความสนใจในการประเมินผลโครงการสาธารณะใหญๆ 
(Mega-Project) วาประชาชนไดรับประโยชน จากโครงการดังกลาวคุมคาหรือไม การบริหารโครงการ   
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด การลงทุนของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงคที่กอใหเกิดประโยชน
แกประชาชนตามที่กําหนดไวเพียงใด (Posavac & Carey, 1992) 
    6) การประเมินผลเชิงคุณภาพ (Qualitative or Naturalistic Evaluation) 
แนวทางนี้มุงใชการประเมินแบบธรรมชาติวิทยา หรือการประเมินผลเชิงคุณภาพ ผูประเมินผลจะมุง
สํารวจขอมูลจากโครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมิไดกําหนดฐานคติในการประเมิลผลไวลวงหนาดังกรณี
ของการประเมินผลเชิงปริมาณ โดยพยายามจะตัดอคติที่มีอยูกอนใหหมดไป 
    7) การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) แนวทางนี้จะใหความสนใจใน
การพิจารณาคานิยมพื้นฐาน และคุณลักษณะของการกระจายผลประโยชนของโครงการตามที่กลาวอางไว 
มากกวาการวัดผลประโยชนสุทธิของกลุมที่เก่ียวของ 
    กูบา และลินคอน (Guba & LincoIn, 1989) จําแนกพัฒนาการของการ
ประเมินผลออกเปน 4 ยุค โดยยุคที่ 1 มุงเนนการวัดผล (Measurement) ของโครงการวาบรรลุ
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วัตถุประสงคเพียงใดยุคที่ 2 มุงเนนการอธิบาย (Description) แบบแผนของจุดแข็ง และจุดออนของ
โครงการ เพื่อการสํารวจสภาพปญหาอุปสรรคของโครงการ และนําไปสูการเสนอขอปรับปรุงแกไข 
ยุคที่ 3 มุงเนนการใชดุลยพินิจ (Judgement) เพื่อพิจารณาหรือตัดสินความเหมาะสมของโครงการ 
และยุคที่ 4 Guba และ LincoIn เห็นวาควรจะมุงเนนที่ความรับผิดชอบ (Responsive Focusing) 
ตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ในโครงการเปนสําคัญ โดยนําเสนอแนวทางที่มีเอกลักษณเฉพาะที่
แตกตางไปจากจุดมุงเนนของ 3 ยุคที่ผานมา 
    กลาวโดยสรุป จากแนวทางและตัวแบบการประเมินผลที่กลาวมาทั้งหมดจะ
เห็นไดวามีสาระสําคัญ และจุดเนนที่หลากหลายแตกตางกัน แตละแนวทาง และตัวแบบอาจจะมี
ความเหมาะสมในการประเมินโครงการบางลักษณะ หรือบางโครงการอาจจะตองใชแนวทาง หรือตัว
แบบตางๆ หลายแนวทาง หรือตัวแบบผสมผสานกัน เพื่อใหการประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคที่
ตองการ ดังนั้นจึงไมมีสูตรสําเร็จวาแนวทางใดหรือตัวแบบใดจะเหมาะสมกับการประเมินผลโครงการใด
เปนการเฉพาะเจาะจงทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูความเขาใจ และประสบการณของผูประเมินผลเปนสําคัญ
วาจะเลือกใชอยางไรจึงจะไดผลตรงตามความตองการของการประเมินผลมากที่สุดการประเมินผล
นโยบายเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูกําหนดนโยบาย (Policy Makers) ในการตัดสินประสิทธิภาพการ
บรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย ความเหมาะสมของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การปรับปรุงนโยบาย 
หรือการยกเลิกนโยบาย (Policy Termination) ในกรณีที่เห็นวานโยบายขาดความเหมาะสม และไม
บรรลุผลที่พึงประสงค การประเมินผลนโยบายสามารถกระทําไดตลอดกระบวนการนโยบาย ตั้งแตการ
ประเมินผลสิ่งแวดลอม (Environment or Context) ปจจัยนําเขาของโครงการ หรือทรัพยากร (Inputs) 
กระบวนการนํานโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติ (Process) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) 
และผลกระทบ (Impacts) โดยไมจําเปนจะตองกระทําเฉพาะในขั้นตอนสุดทายของโครงการเทานั้น 
    การประเมินผลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได ตองอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และผูประเมินผลจะตองจําแนกความแตกตางให
ชัดเจนระหวางการวิจัยทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน (Basic Scientific Research) และการวิจัยประเมินผล 
(Evaluation Research) ทั้งนี้เพราะการวิจัยทางวิทยาศาสตรพื้นฐานมุงสู “การคนหาและการ
อธิบายความจริง” ในขณะท่ีการวิจัยประเมินผลมุงที่ “การปฏิบัติ” เพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (A Particular Object) 
 
2.9 ยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
 2.9.1 ที่มา 
  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการตามนัยของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน และมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มุงเนนที่จะพัฒนาการบริหารราชการใหสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 
หมายถึงการบริหารราชการแบบมีสวนรวมซึ่งจัดใหระบบการบริหารราชการเปนระบบเปด (Open 
Governance) โดยประชาชนและผูที่เกี่ยวของในภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคประชาสังคม มีโอกาสเขา
รวมใน 5 มิติคือ 
  1) รวมคิดและเสนอความเห็น  
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  2) รวมตัดสินใจ  
  3) รวมดําเนินการ  
  4) รวมรับประโยชน และ 
  5) รวมติดตามผลการดําเนินงาน 
  ในทางปฏิบัติที่เปนสากล การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารราชการแผนดิน
เปนเรื่องที่ทุกประเทศเริ่มใหความสําคัญและกําลังดําเนินการในหลายรูปแบบ โดยปกติสามารถดําเนินการ
ไดทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง คือ ภาครัฐอาจจะเปดใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบาย
สาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง เชน การลงประชามติ หรือการจัดกระบวนการประชาพิจารณเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของสาธารณชน เปนตน ในทางออมอาจจะกระทํา ไดหลายวิธีโดยผานเครือขายตางๆ เชน 
เครือขายองคกรประชาสังคม การเปดโอกาสและจัดเวทีการมีสวนรวมในมิติตางๆ ทั้ง 5 มิติ สําหรับผูแทน
กลุมตางๆ เชน กลุมนักวิชาการ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และตัวแทนกลุมผลประโยชนอื่นๆ    
ในสังคมโดยการที่จัดใหมีเครือขายการทํางานรวมกันนี้ถือวาจะเปนวิถีทางหนึ่งที่จะเปดชองทางให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ทั้งในดานของการเปนผูรวมใหความเห็นตอการกําหนด
นโยบายภาครัฐ การรวมดําเนินการ การรับรูขาวสาร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบใหการบริหารราชการ
เปนไปในทิศทางที่ตอบสนองกับความตองการของประชาชน อันเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาระบบ
ราชการ ใหเปนระบบราชการภายใตระบอบประชาธิปไตยยุคใหม เปนระบบราชการที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และเอื้อตอประโยชนสุขของประชาชน 
  การพัฒนาระบบราชการใหเปนราชการระบบเปดเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย 
รวมถึงระบบราชการและขาราชการไทย ซึ่งยังคุนเคยกับการทํา งานแบบรวมศูนยและสั่งการ เพื่อให
การดํา เนินงานบรรลุเปาหมายสําคัญนี้ จําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางและมาตรการที่
ชัดเจน เพื่อเปนบรรทัดฐานใหมในการวางระบบการบริหารราชการและกระบวนการตัดสินใจ และมี
ระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะที่ชัดเจนเที่ยงธรรม หากระบบราชการมีการบริหาร
ราชการที่เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในงานราชการใน
ระดับตางๆ อยางมีคุณภาพก็จะถือวาเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการ 
 2.9.2 การบริหารราชการแบบมีสวนรวมกับการพัฒนาระบบราชการ 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ไดกําหนด
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวในยุทธศาสตรที่ 7: การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยระบุวา “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมืองโดยตรงมากข้ึน แตระบบราชการไทยยังไมมีการปรับตัวอยางจริงจัง และคงยึดติดกับลักษณะ
ความเปนเจาขุนมูลนายและการทํางานแบบดั้งเดิม ทําใหมีความจําเปนที่จะตองเปดระบบราชการ 
เขาสูกระบวนการความเปนประชาธิปไตย (Democratization) โดยการยอมรับและใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน” 
 2.9.3 วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
  เพื่อใหเปนไปตามหลักการของแผนยุทธศาสตรที่ 7 ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทยที่จะสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการไทยใหกาวเขาสูการบริหาร
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ราชการยุคใหมที่มีการบริหาราชการในระบบเปดที่ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสเขามามี
สวนรวม ใหมีทิศทางและแนวทางการดํา เนินงานอยางชัดเจน ก.พ.ร. จึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายสําหรับการทํางานไวในสวนนี้ดังนี้ 
  1) วิสัยทัศน “สรางระบบราชการที่มีกระบวนการบริหารราชการที่เปนประชาธิปไตย 
ซึ่งยอมรับและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นรวมปฏิบัติงานเปน
หุนสวนเครือขาย และรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน” 
  2) พันธกิจและเปาหมาย “สงเสริมและกําหนดมาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการบริหารราชการและปรับกระบวนทัศนเจาหนาที่ของรัฐใหยอมรับและเขาใจระบบบริหาร
ราชการในระบบเปด เพื่อที่การบริหารราชการและการใหบริการสาธารณะจะนํา ไปสูการบริหาร
ราชการที่เอ้ือประโยชนสุขของประชาชน” 
  โดยกําหนดเปาหมายวาในป พ.ศ. 2550 สวนราชการไมนอยกวารอยละ 80 ไดวาง
มาตรการหรือดําเนินกิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ปญหาขอพิพาทรองเรียนและ
ขอขัดแยงระหวางฝายปกครองและประชาชนเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 20 ตอป และสรางความเชื่อมั่น
ศรัทธาของประชาชนรอยละ 80 ใหเชื่อมั่นในความโปรงใสของระบบราชการ 
 2.9.4 วัตถุประสงค 
  1) เพื่อกําหนดแนวทางการสรางการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด ซึ่งสวนราชการและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความเขาใจ และมีกรอบการดําเนินงานที่
ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  2) เพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจ และเผยแพรแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
  3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายการทํางานแบบมีสวนรวมอยางเปน
รูปธรรม 
 2.9.5 กลุมเปาหมาย 
  การบริหารราชการแบบมีสวนรวมมุงใหทุกภาคสวนในสังคมไดมีโอกาสรวมตัดสินใจ 
ดําเนินการและสะทอนถึงผลงานภาครัฐตามความเหมาะสม ดังนั้น ประชาชน บุคคลทุกคน กลุม/
องคกรทุกประเภทและทุกระดับจึงเปนเปาหมายหลักของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ซึ่งอาจ
จําแนกได ดังนี้ 
  1) ประชาชนทั่วๆ ไปโดยรวม 
  2) ขาราชการลูกจางเจาหนาที่ และพนักงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชนและหนวยงานอื่นๆ 
  3) นักวิชาการในสถาบนัการศึกษา สถาบันวิจัย หรือนักวิชาการอิสระ 
  4) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 
  5) สื่อมวลชน 
 
2.10 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงกําหนดแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีอยางตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนพื้นฐานการพัฒนาทั้งการดําเนิน
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ชีวิตในทางสายกลาง การยึดถือหลักความพอเพียง การนําความรูตางๆ มาใชอยางรอบคอบ และการ
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหเกิดมโนสํานึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้ง
นําหลักบริหารจัดการที่ดี คือ หลักความคุมคา หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลัก
ความโปรงใส ที่สามารถตรวจสอบได หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม มากําหนดเปนแนวทางการ
พัฒนาใหสามารถใชเปนภูมิคุมกันของภาคเศรษฐกิจและสังคม พรอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
 2.10.1 วัตถุประสงค 
   1. เพื่อเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคสวนของสังคมไทย ทั้งภาค
การเมือง ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว ใหเปนพื้นฐานสําคัญในการฟนฟูและพัฒนา
ประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
   2. เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน โปรงใส และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม 
   3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการกระจายอํานาจ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 
   4. เพื่อเสริมสรางกระบวนการตรวจสอบและถวงดุลบนพื้นฐานของสิทธิและหนาที่
ในทุกภาคสวนของสังคมไทย 
   เปาหมายการพัฒนา 
   1. ภาครัฐมีขนาดและโครงสรางที่เหมาะสม มีระบบและกลไกการทํางานรวมทั้ง
ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลงานและผลการใหบริการของภาครัฐ ทั้งดานความ
พอใจของประชาชนและตนทุนการดําเนินงานได 
   2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะและ
การพัฒนารายไดของตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีระบบและกลไกสนับสนุนการกระจายอํานาจอยาง
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใส 
   3. การดําเนินงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการเมือง โปรงใส มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคมสูงขึ้น 
   4. ธุรกิจของไทยสามารถแขงขันกับตางประเทศไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
   5. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองจากภาครัฐอยางครบถวนในเวลาที่รวดเร็ว 
 2.10.2 แนวทางการพัฒนา 
   เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐาน
การมีสวนรวมของทุกฝายในสังคม ดังนั้น การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จําเปนตองให
ความสําคัญลําดับสูงกับการปฏิรูปภาครัฐใหเปนองคกรขนาดเล็กที่มีคุณภาพ การปรับเปลี่ยนระบบการ
จัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว สอดคลองกับนโยบายและแผนชาติ และการปรับระบบ
และกลไกเพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจ ควบคูกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยาง
จริงจัง โดยผนึกกําลังทุกฝายที่เกี่ยวของ ภายใตแนวทางการพัฒนาที่ควรดําเนินการ ดังนี้ 



 133

   1. ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ใหสามารถ
เอื้ออํานวยตอการทํางานของทุกภาคสวนในการฟนฟูประเทศและการสรางความแข็งแกรงของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ควบคูกับการกระจายผลการพัฒนาสูประชาชนอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  
มีความโปรงใส และตรวจสอบได จัดใหมีระบบการทํางาน ระบบขอมูล และระบบงบประมาณแบบ     
มุงผลลัพธ ปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคม โดยจัดลําดับความสําคัญของ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    1) ปรับบทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานของระบบราชการแนวใหม โดย 
     (1) ปรับโครงสราง ลดขนาด และเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ปรับบทบาท
ภาครัฐจากการเปนผูปฏิบัติไปเปนผูกํากับดูแลและอํานวยความสะดวก ใหภาครัฐเปนองคกรขนาดเล็ก    
มีรูปแบบองคกรและการจางงานที่หลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป 
รวมทั้งปรับระบบบริหารบุคคลและจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจใหม พัฒนาบุคลากรให
มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบสูง และมีความเปนกลางทางการเมือง สามารถทํางานไดเทียบเคียง
กับภาคเอกชนและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
     (2) ปรับระบบงบประมาณเปนแบบมุงผลลัพธ ที่สนับสนุนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแผนชาติ ปรับระบบบัญชีใหมใหสามารถวิเคราะหความคุมคาการดําเนินงาน ใหทุกหนวยงาน
เปดเผยแผนการดําเนินงานและการใหบริการตอสาธารณะ 
     (3) ปฏิรูประบบกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับแกกฎหมาย คําสั่ง ตลอดจนกฎระเบียบที่มีสาระขัดแยงกัน 
ปรับปรุงกระบวนการรางกฎหมายใหรวดเร็ว ทันสมัย ควบคูกับการพัฒนากฎหมายใหม เพื่อกํากับการ
ประกอบธุรกรรมใหมๆ ดานเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมการใชกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิและใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ลดการใชดุลยพินิจในการใชอํานาจของเจาหนาที่ สงเสริมใหสื่อและ
ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม พัฒนาองคความรูดานกฎหมายมหาชนแกบุคลากร
ภาครัฐและนักกฎหมายทั่วไป พัฒนาหลักสูตรการศึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาฐานขอมูลกฎหมาย
กลางของประเทศใหสมบูรณ 
     (4) ใหสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังรวมกันวางระบบการปฏิบัติงานและระบบขอมูลที่
เชื่อมโยง เปนเอกภาพ และนาเชื่อถือ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งวางระบบติดตามประเมินผลใหเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     (5) ใหหนวยราชการทุกแหงรณรงค เผยแพรคานิยมสรางสรรคและ
จรรยาบรรณการทํางานที่มุงประโยชนของประชาชน ดวยความสุจริต ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ 
มุงมั่นทํางานใหสําเร็จและสามารถทํางานรวมกับประชาชนได 
    2) ปรับระบบบริหารจัดการของภาครัฐให เอื้ออํานวยตอการเสริมสราง          
ขีดความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนและเศรษฐกิจชุมชน โดย 
     (1) กําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุน
และยกระดับขีดความสามารถของภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 
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     (2) ใหความรูขอมูลขาวสารการผลิตและการตลาดแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมทั้งเศรษฐกิจชุมชน 
     (3) สนับสนุนใหมีบริการโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
ควบคูกับการปรับบทบาทภาครัฐใหปรับตัวและแขงขันไดภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
   2. กระจายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ใหบริการของรัฐสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทํางาน รวมตัดสินใจ และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
    1) ปรับกลไกกํากับการกระจายอํานาจใหมีความคลองตัว ทํางานไดอยางรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ สรางความเขาใจและกําหนดบทบาทที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน ในการทํางานรวมกันเพื่อใหการกระจายอํานาจมสีัมฤทธิ์ผล 
    2) เตรียมความพรอมและปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ โดยใหสวนราชการเจาของเรื่องพัฒนาความรู ทั้งในดานเทคนิควิชาการ
และการบริหารจัดการ รวมทั้งวางแนวทางกําหนดขนาดที่เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
    3) วางระบบสนับสนุนการกระจายอํานาจ ระบบบริหารงานและบุคลากรที่มี
มาตรฐาน ระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจาย ระบบงบประมาณแบบเนนผลลัพธ ระบบขอมูลการเงินการคลัง 
ระบบตรวจสอบและประเมินผล กลไกติดตามผลการดําเนินงานในระดับทองถิ่น ศูนยใหคําปรึกษา
ระดับอําเภอ รวมตลอดทั้งกําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณะและมาตรการจูงใจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาบริการที่ดีขึ้น และกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผูบริหาร ตลอดจน
การรายงานประชาชน และใหประชาชนเขามามีสวนรวมทํางานและตรวจสอบ  
    4) วางระบบการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ความชัดเจน เสมอภาค และสอดคลองกับภารกิจ ควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและจัดเก็บรายไดของตนเอง รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนเห็น
ความสําคัญในการเสียภาษีและมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน 
   3. ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคสวน ทุกระดับอยาง
จริงจัง ทั้งในภาคการเมือง ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ตั้งแตระดับชาติจนถึงทองถิ่นเพื่อสรางสังคม
ใสสะอาดและตอตานพฤติกรรมอันไมเหมาะสม รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตอง
และเฝาระวังรักษาผลประโยชนของสังคมสวนรวม โดยหนวยราชการที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
    1) ปรับปรุงกฎระเบียบใหลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เพื่อไมใหเปนชอง
ทางการเรียกรองผลประโยชนและสรางอิทธิพลใหกับเจาหนาที่ของรัฐบางกลุม ปรับปรุงกระบวนการ
จัดสรรและการใชงบประมาณ รวมทั้งระบบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ใหมีความโปรงใสตรวจสอบได 
    2) กําหนดแนวทางตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบอยางเปนรูปธรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขปญหา โดย 
     (1) จัดทําแผนปฏิบัติการปราบปรามและปองกันการทุจริต เพื่อเปนกรอบ
แนวทางประสานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนไปใน
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ทิศทางเดียวกัน ควบคูกับการศึกษาหาสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในเชิงลึกอยางตอเนื่อง 
และแสวงหาแนวทางปองกันปญหาไดอยางถูกตองสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
     (2) พัฒนาฐานขอมูลการปองกันทุจริตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สรางเครือขายความรวมมือปองปรามการทุจริตที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สรางกลไกหรือชองทาง
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง การรายงาน และการตรวจสอบเมื่อพบการดําเนิน
กิจกรรมท้ังของภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการออกกฎหมายคุมครองและ
ใหสิ่งจูงใจแกผูใหขอมูลหรือเบาะแสการทุจริตแกทางราชการ 
    3) สรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ รณรงค
และผลักดันใหการตอตานทุจริตเปนวิถีชีวิตของคนไทย ปลูกฝงคานิยมภายในครอบครัวใหดํารงชีวิต
ในวิถีแหงความพอดี ยึดหลักคุณธรรม ไมนิยมความฟุงเฟอ ไมยึดระบบพรรคพวก แยกแยะเรื่อง
สวนตัวออกจากเรื่องสวนรวม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวม และกลาตัดสินลงโทษคนทําผิด 
    4) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม 
เพื่อสรางระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ และระบบการเมืองที่โปรงใส ปลุกจิตสํานึกของขาราชการ
ประจํา ขาราชการการเมือง นักธุรกิจ และประชาชน ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยดําเนินการ 
ดังนี้ 
     (1) สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามเจตนารมณและเปนที่ยอมรับของประชาชน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการขององคกร
และตัวชี้วัดผลของงานเสนอตอสาธารณชนทุกป รวมทั้งจัดใหมีกลไกติดตามตรวจสอบการทํางานของ
องคกรอิสระเพื่อใหเกิดความโปรงใส 
     (2) ปรับทัศนคติและการทํางานของขาราชการประจําและขาราชการ
การเมือง ใหดําเนินงานอยางเปนกลาง โปรงใส ซื่อสัตย และเปนอิสระอยางแทจริง โดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม พรอมรับฟงความคิดเห็นและการตรวจสอบจากประชาชนและภาคสวนอื่น เพื่อให
ภาคราชการและภาคการเมืองเปนกลไกหลักในการกระจายผลประโยชนแกกลุมตางๆ ในสังคมอยาง
เปนธรรม 
     (3) สนับสนุนบทบาทสื่อในการตรวจสอบนักการเมืองและขาราชการ 
ตลอดจนการรณรงคยกยองคนดี โดยกําหนดมาตรการสงเสริมและคุมครองสื่อใหทําหนาที่แสวงหา
ขอมูลอยางอิสระ และมีเสรีภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เที่ยงธรรม มีความมั่นคงใน
วิชาชีพและหนาที่การงาน และใหมีองคกรควบคุมกันเองของสื่อ ตลอดจนมีกลไกตรวจสอบดาน
จริยธรรม และพัฒนาวิชาชีพเพื่อใหสื่อทําหนาที่ไดอยางมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
    5) เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชนใหประกอบธุรกิจโดยมี
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีระบบการทํางานที่สามารถ
ตรวจสอบได รักษาผลประโยชนผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียม มีความโปรงใส ปราศจากการเบียดบัง
ผลประโยชนสวนรวม และสรางความเปนธรรมใหแกผูผลิตและผูบริโภค ดวยมาตรการดังตอไปนี ้
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2.11 ความเปนมาของการแบงกลุมยุทธศาสตรจังหวัด 
 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนรูปแบบใหมของการบริหารงานแบบบูรณา
การใหมีความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุมจังหวัดที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตาง ๆ 
เขาดวยกัน ซึ่งจะชวยใหการวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรเปนไปอยางมี
ระบบและรวมกันแกไขปญหาระหวางจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบใหจัดตั้ง กลุมจังหวัดรวม 19 กลุมจังหวัด        
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 13/2550 วันที่ 17 
ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดและการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด และการจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเพื่อเปนกลไกในการ
ดําเนินงานของกลุมจังหวัดโดยมีรายละเอียด คือ การปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดครั้งนี้คงใชแนวทาง
เดิม แตจะยึดลักษณะเขตพื้นที่ที่ติดตอกันหรือเปนการรวมกลุมจังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่ติดตอกันหรือ
ตอเนื่องกันเปนองคประกอบพื้นฐานหรือขอพิจารณาเบื้องตนของการจัดกลุมจังหวัดใชประเด็น
ยุทธศาสตร หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัด ที่สอดคลองกัน หรือเกื้อหนุนตอกัน เปนแนวการพิจารณา
ขั้นที่สอง และประการสุดทายพิจารณาจากความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา และการ
ลงทุนเพื่อมูลคาเพิ่มและการไดเปรียบในการแขงขันรวมกัน รวมทั้งเปนการแกไขปญหาเรงดวนที่
จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมกันระหวางจังหวัดสาเหตุที่ใหความสําคัญกับการเปนเขตพื้นที่
ติดตอกันนั้นมาจากสมมุติฐานที่วาจังหวัดที่อยูพื้นที่ติดกัน จะมีลักษณะทางภูมิประเทศ ประเพณ ี
วัฒนธรรม คานิยม ใกลเคียงกันมีการแบงตามลักษณะของพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมที่มีความใกลเคียง
กัน มีพื้นที่ทางภูมิศาสตรติดตอกัน มีจุดออน จุดแข็ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่คลายคลึงกัน จะทําใหงายกับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาให
บรรลุวัตถุประสงครวมกันไดนอกจากนั้น แลวการที่อยูในภูมิภาคเดียวกันจะมีปญหาและความ
ตองการคลายๆ กันสะดวกในการประสานงานและบูรณาการการพัฒนาในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นควรปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด เพื่อเสนอ ครม.ใหความเห็นชอบและมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงกลุมจังหวัด ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ ดังนี้ 
 2.11.1 กลุมจังหวัดและจังหวัด (18 กลุมจังหวัด) คือ 
   1. ภาคกลางตอนบน 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
   2. ภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี 
   3. ภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา 
   4. ภาคกลางตอนลาง 1 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรีสุพรรณบุร ีนครปฐม 
   5. ภาคกลางตอนลาง 2 ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี 
   6. ภาคใตฝงอาวไทย ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี 
   7. ภาคใตฝงอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ภูเก็ต 
   8. ภาคใตชายแดน สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
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   9. ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี 
   10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู 
อุดรธานี 
   11. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สกลนคร 
   12. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธ 
ขอนแกน 
   13. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี  
   14. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 สุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูม ิ
นครราชสีมา 
   15. ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน เชียงใหม 
   16. ภาคเหนือตอนบน 2 นาน พะเยา เชียงราย แพร เชียงราย 
   17. ภาคเหนือตอนลาง 1 ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ พิษณุโลก 
   18. ภาคเหนือตอนลาง 2 กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี นครสวรรค 
 2.12.2 กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  กลุมจังหวัดยุทธศาสตรภาคกลางตอนบน 1 เนนการพัฒนาเปนผูนําในภูมิภาคดาน
อุตสาหกรรมสะอาด สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพวัตถุดิบ สรางมูลคาเพ่ิมของหวงโซการผลิตในกลุม
อุตสาหกรรม และพัฒนาอนุรักษแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวทางมรดกโลก และมี
บทสรุปที่สําคัญ ดังนี้ 
  2.11.2.1 วิสัยทัศน (Vision) ศูนยกลางความเปนเลิศดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง และศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
  2.11.2.2 เปาประสงค (Goals) 
     1) มูลคา GPP ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 
     2) รายไดจากการทองเที่ยว เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
     3) มูลคา GPP ภาคการคา การบริการ และการขนสง เพิ่มขึ้นรอยละ 6 ตอป 
  2.11.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา (Development Strategies) 
     ภายใตศักยภาพดานการเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ของประเทศมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่มีความโดดเดน ประกอบกับมีที่ตั้งที่
อยูใกลเมืองหลวง และมีระบบการคมนาคมขนสงที่สะดวก หอการคาไทยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัดฯ เปน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
     1) เพิ่ มขีดความสามารถในการแข งขันให กับภาคอุตสาหกรรม 
(อุตสาหกรรมไฟฟา และเล็กทรอนิกส) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรางรายไดใหแกกลุม จังหวัดฯ 
โดยมีกลยุทธดังนี้ 
      (1) ยกระดับการใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
      (2) สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ของกลุมจังหวัด 
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      (3) ปรับปรุงนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่มีผลตอการแขงขัน
ของอุตสาหกรรม 
      (4) พัฒนาความรูและทักษะของผูประกอบการและแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด ใหมีความพรอมปฏิบัติงานในระดับที่แขงขันได 
     2) สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคธุรกิจทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อทําใหเกิดการจางงาน และกระจายรายได โดยมีกลยุทธดังนี้ 
      (1) สงเสริม/อนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดให
ยั่งยืนมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
      (2) พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และองคกรปกครองทองถิ่น
ใหสามารถพัฒนารูปแบบสินคา และบริการการทองเที่ยว 
      (3) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 
      (4) ยกระดับมาตรฐานการใหบริการและปจจัยสนับสนุนการ
ทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
      (5) สงเสริมการประชาสัมพันธ และทําการตลาดเพื่อเนนการเพิ่ม
ของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
     3) พัฒนา และปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส เพื่อใช
เปนฐานในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปจจุบัน และอนาคต โดยมีกลยุทธดังนี้ 
      (1) พัฒนาโครงขายการคมนาคมและขนสงพื้นฐาน 
      (2) พัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา 
  2.11.2.4 โครงการที่สําคัญ (Flagship Projects) 
     เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดรับการ
ขับเคลื่อนใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดเอาไว ควรมีโครงการที่สําคัญๆ ดังนี้ 
     1) โครงการสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตจาก Resource-base เปน Technology-base 
     2) โครงการสงเสริมใหสถานประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐาน 
(ISO 9000, ISO 14001, ISO 18000 ฯลฯ) 
     3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการพลังงาน และการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
     4) โครงการปรับโครงสรางภาษีนําเขาทั้งระบบ และการแกไขปญหา
ภาษีโดยวิธีพิเศษสําหรับสินคาอุตสาหกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติม 
     5) โครงการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการแลกเปลี่ยน
แรงงานมีฝมือและเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
     6) โครงการวางผังพัฒนากลุมเมืองทองเที่ยวมรดกโลก และการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
     7) โครงการพัฒนาเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและโครงขายคมนาคมระหวาง
กลุมจังหวัด 
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     8) โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการดานโลจิสติกส และ 
Supply Chain เพื่อลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม 
 
2.12 ขอมูลทั่วไปของพื้นที่การวิจยัใน 4 จังหวัด 
 2.12.1 จังหวัดนนทบุรี 
  

 
 

ภาพที ่2.12 แผนที่จังหวัดนนทบุรี 
ที่มา: แผนที่ทองเที่ยว จังหวัดนนทบุรี (2555) 
 
  จังหวัดนนทบุรี เปนเมืองเกาแกมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “บานตลาดขวัญ” 
ในป พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดใหยกฐานะขึ้นเปนเมืองนนทบุรี พรอมกับเมืองสาครบุรี
และเมืองนครชัยศรี “บานตลาดขวัญ” เปนดินแดนแหงความอุดมสมบูรณและเปนสวนผลไมที่ขึ้นชื่อ
ของกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของลาลูแบร ชาวผรั่งเศสผูซึ่งเดิน
ทางเขามาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชวา สวนผลไมที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวไปตาม
ชายฝง โดยทวนขึ้นสูเมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ ทําใหเมืองหลวงแหงนี้อุดมสมบูรณไป
ดวยผลหาร ซึ่งคนพ้ืนเมืองชอบบริโภคกันหนักหนา 
  (1) พื้นที่และอาณาเขต 
   จังหวัดจังหวัดนนทบุรีแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาค (ตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองทองที่) ออกเปน 6 อําเภอ 52 ตําบล 440 หมูบาน แตหากไมนับรวมหนวยการ
ปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตําแหนงกํานันและผูใหญบานแลว จะมี
ทั้งหมด 34 ตําบล 328 หมูบานโดยอําเภอท้ัง 6 อําเภอของจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 622.303 
ตารางกิโลเมตร หรือ 388, 939 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร เพียง 20 กิโลเมตร เปนหนึ่งในหา
จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ อาณาเขตพื้นที่ทิศเหนือติดจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 

http://www.thaichamber.org/scripts/stratigic.asp?Tag=7&nShowMag=1&nPAGEID=90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ทิศใตติดจังหวัดกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแตเขตดุสิต เขตบางเขน 
ไปจนจรดจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตกติดจังหวัดนครปฐม  
  (2) ประชากรในจังหวัดนนทบุรี 
   ตามขอมูลจํานวนประชากรของกรมการปกครอง เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2552 จังหวัด
นนทบุรีมีประชากร 1,078,071 คน เปนชาย 507,972 คน และหญิง 570,099 คน ประกอบดวย
หลายเชื้อชาติทั้งไทย (มีจํานวนมากที่สุด มีอยูทั่วไปในจังหวัด) จีน มอญ (อพยพมาในสมัยกรุงธนบุรี
และสมัยรัชกาลที่ 2) และมลายู (อพยพมาจากเมืองปตตานีและไทรบุรี) โดยสวนใหญนับถือ
พระพุทธศาสนา รองลงไปเปนศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ 
   ปจจุบันจังหวัดนนทบุรี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,078,071 คน (พ.ศ. 2553) 
มีคาเฉลี่ยความหนาแนนของประชากร 1,266.84 คนตอตารางกิโลเมตร โดยประชากรรอยละ 61.4 
อาศัยอยูในเขตเทศบาล สวนที่เหลือรอยละ 38.6 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 
   ซึ่งปจจุบันที่อาศัยอยูในจังหวัดนนทบุรีนั้น เปนคนไทยที่อพยพมาจากทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากนนทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีปริมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงและดวยเหตุที่เปนหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจาจะอยูใกลกับกรุงเทพฯ แลวก็
ยังคงความเปนสังคมเมืองกึ่งชนบทอยู ชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงจะมาพักอาศัยอยูที่จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อความสะดวกในการเดินทางเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ ดังนั้นความพลุกพลาน ความหนาแนนทั้ง
ของประชากร และยวดยานพาหนะภายในจังหวัดนนทบุรี จึงไมตางจากรุงเทพฯ มากนักโดยเฉพาะ
อําเภอที่อยูติดกับกรุงเทพฯ ประชากรสวนใหญของจังหวัดนนทบุรีรอยละ 89.75 นับถือศาสนาพุทธ 
รอยละ 6.91 นับถือศาสนาคริสต และศาสนาอื่นๆ อีก รอยละ 2.15 
   จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดที่ตั้งอยู ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีสภาพ
พื้นที่แหลงน้ําอุดมสมบรูณ ประชากรของจังหวัดสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว 
การเพาะปลูก มะพราว มะมวง มังคุด และผลไมที่ทําชื่อเสียงใหกับจังหวัด คือ ทุเรียนเมืองนนท 
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพทางดานปศุสัตวและประมงน้ําจืด ตลอดจนมีการทําอุตสาหกรรม 
หลายชนิด อาทิ อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมแปรรูปไม 
และอุตสาหกรรมในครัวเรือนจําพวกเครื่องจักรสาน และเครื่องปนดินเผา เปนตน อยางไรก็ตาม 
ความเจริญทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก็ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจในเขต กรุงเทพฯ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพื้นที่เพื่อการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี
ลดนอยลง โดยในปจจุบันนนทบุรี มีพื้นที่ทางการเกษตรเปนรอยละ 39 ของพื้นที่จังหวัดรายได
ประชากร 
  (3) ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรีเปนแบบรอนชื้น เชนเดียวกับพื้นที่ใน
จังหวัดภาคกลางของประเทศ ภาวะอากาศมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ย 25.0 องศาเซลเซียส และประมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,130.9 มิลลิเมตร 
  (4) อาชีพและรายไดประชากร 
   จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดที่ตั้งอยู ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีสภาพ
พื้นที่แหลงน้ําอุดมสมบรูณ ประชากรของจังหวัดสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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การทํานาขาว การเพาะปลูก มะพราว มะมวง มังคุด และผลไมที่ทําชื่อเสียงใหกับจังหวัด คือ ทุเรียน
เมืองนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพทางดานปศุสัตวและประมงน้ําจืด ตลอดจนมีการทํา
อุตสาหกรรม หลายชนิด อาทิ อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
แปรรูปไม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนจําพวกเครื่องจักรสาน และเครื่องปนดินเผา เปนตน อยางไร
ก็ตาม ความเจริญทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก็ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของธุรกิจในเขต กรุงเทพฯ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพื้นที่เพื่อการเกษตรของจังหวัด
นนทบุรีลดนอยลง โดยในปจจุบันนนทบุรี มีพื้นที่ทางการเกษตรเปนรอยละ 39 ของพื้นที่จังหวัด
รายไดประชากร 
   ประชากรจังหวัดนนทบุรีมีรายไดเฉลี่ย 113,713 บาทตอป โดยรายไดสวน
ใหญ ขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเปนสาขาการกอสราง สาขาบริการ สาขาการคาสงและคา
ปลีก และสาขาธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ อสังหาริมทรัพย สวนสาขาเกษตรกรรม ทํารายไดเปน
อันดบัที่หกของจังหวัด 
 2.12.2 จังหวัดปทุมธานี 
  นารายณมหาราช แหง กรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได
กวาดตอนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพมา เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
สมเด็จพระเจาอยูหัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงพระกรุณา โปรด
เกลาฯ ใหครอบครัวมอญเหลานั้น ไปตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพัฒนา
มากขึ้นเปนลําดับ ตอมาในแผนดินสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอพยพหนี
พมาเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีก เปนครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
อนุญาตใหตั้งบานเรือนที่บานสามโคก และครั้งสุดทาย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ได
มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญจากเมืองเมาะตะมะ เขาสูประเทศไทยเรียกวา “มอญใหญ” พระองคทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญบางสวนตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคก อีกเชนเดียวกัน ฉะนั้นจาก 
ชุมชนขนาดเล็ก “บานสามโคก” จึงกลายเปน “เมืองสามโคก” ในกาลตอมา 
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ภาพที่ 2.13 แผนที่จังหวัดปทุมธานี 
ที่มา: แผนที่ทองเทีย่ว บานสามโคก จังหวัดปทุมธานี (2555) 
 
  (1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
   จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูในภาคกลางประมาณเสนรุงที่ 14 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 
100 องศาตะวันออก อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ 
   - ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอินและอําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี
   - ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   - ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
   - ทิศใต ติดตอกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
  (2) สภาพภูมิประเทศ 
   พื้นที่สวนใหญของจังหวัดเปนที่ราบลุมริมสองฝงแมน้ําเจาพระยา มีแมน้ํา
เจาพระยาไหลผานกลางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก ทําใหพื้นที่ของจังหวัดถูก
แบงออกเปนสวน คือ ฝงตะวันตกของจังหวัด หรือบนฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา ไดแก พื้นที่ในเขต
อําเภอลาดหลุมแกว กับพื้นที่บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอสามโคก กับฝงตะวันออกของจังหวัดหรือ
บนฝงซายของแมน้ําเจาพระยา ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองบางสวน อําเภอคลองหลวง หนองเสือ ลําลูกกา 
และบางสวนของอําเภอสามโคก 
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   แหลงน้ําที่สําคัญของจังหวัดปทุมธานี ไมมีแหลงน้ําตนทุนขนาดใหญ นอกจาก
แมน้ําเจาพระยา เฉพาะชวงที่ไหลผานจังหวัดปทุมธานีและอําเภอสามโคก มีความยาวประมาณ 30 
กิโลเมตร ดังนั้น น้ําที่ใชในการอุปโภค บริโภคและทําการเกษตร จะไดจากระบบคลองสงน้ํา
ชลประทาน และคลองธรรมชาติ ซึ่งจะรับน้ําจากเขื่อนชัยนาท จังหวัดชัยนาท สงมาตามคลอง
อนุศาสนนันท เชื่อมตอกับคลองระพีพัฒน และรับน้ําจากแมน้ําปาสัก สวนหนึ่งที่เขื่อนพระราม 6 
จังหวัดสระบุรี เพื่อสงน้ํามาใหพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัด เนื่องจากพื้นที่เหลานี้ราบเรียบมาก ดังนั้น 
ระบบสงน้ําคลองชลประทานในจังหวัดปทุมธานีจะเปนคลองท่ีขุดไดเปนแนวตรงที่สุดในประเทศไทย  
  (3) สวนทางการปกครองและสังคม 
   จังหวัดปทุมธานีประกอบดวยการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่นดังนี ้
   1) ราชการบริหารสวนกลาง เปนหนวยราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหนาที่ทั้งในเขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆ 
โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับกระทรวง ทบวง และกรมอื่นๆ 
   2) ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนหนวยราชการซึ่ง กระทรวง ทบวง และ
กรมตางๆ ไดจัดสงมาปฏิบัติหนาที่ประจําจังหวัด โดยเปนผูแทนกระทรวง ทบวง และกรมนั้นๆ ซี่งอยู
ในการบังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัด มีจํานวน 38 หนวยงาน นอกจากนี้ การบริหารราชการ
สวนภูมิภาคของจังหวัดปทุมธานี แบงเขตการปกครองเปน 7 อําเภอ 60 ตําบล 529 หมูบาน 
   3) ราชการบริหารสวนทองถิ่น การบริหารสวนทองถิ่นมี 3 รูปแบบ ประกอบดวย
องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 11 แหง รวม 14 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล 51 แหง (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
  (4) ประชากร 
   จํานวนประชากรในป พ.ศ. 2548 จังหวัดปทุมธานีมีประชากรทั้งสิ้น 815,402 คน 
เปนชาย 391,909 คน เปนหญิง 423,493 คน จํานวนบาน 370,867 หลังคาเรือน อําเภอที่มีประชากร
มากที่สุด คือ อําเภอลําลูกกา 
   ประชากรในจังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยชาวไทยภาคกลาง อิสลาม เหนือ 
ใต ชาวจีน ชาวมอญ และชาวมุสลิม ที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูในจังหวัด สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
รองลงมาศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ภาษาที่นิยมใชกันมาก คือภาษาไทยภาคกลาง 
   ประชากรจังหวัดปทุมธานี จะกระจายอยูในทุกอําเภอ สภาพความเปนอยู
ยังคงเปนแบบชนบท เปนสังคมเกษตร และสวนหนึ่งเปนสังคมเมืองประชาชนอาศัยอยูสองฝงแมน้ํา
เจาพระยาซึ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญ อาชีพหลัก คือ การทําการเกษตรกรรม ประมาณรอยละ 80 
อื่นๆ ประมาณรอยละ 20 จากสถิต ิจัดอยูในลําดับที่ 8 ของประเทศ 
  (5) ขอมูลดานสังคม 
   การศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษา ป 2548 ในระบบโรงเรียนรัฐบาล
และเอกชน มีจํานวนนักเรียน 143,769 คน สถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
รองลงมาไดแกสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีตั้งอยูใกล
กรุงเทพมหานคร และถือวาเปนศูนยกลางการศึกษา ผูที่เขามารับการศึกษา เปนนักศึกษาจากทั้งใน
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จังหวัด กรุงเทพฯ จังหวัดใกลเคียงและจังหวัดอื่นๆ นอกจากการศึกษาในระบบโรงเรียนแลว จังหวัด
ปทุมธานียังจัดใหมีการศึกษานอกโรงเรียน เชน การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ การศึกษาตอเนื่อง 
และการศึกษาผูใหญสายอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือเปดโอกาสใหแกประชาชนที่ไมสามารถจะเขารับการศึกษาใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาในระบบได 
  (6) ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
   การเกษตรกรรม ถือเปนอาชีพหลักที่สําคัญของประชาชนดั้งเดิม ในจังหวัด
ปทุมธานีและการผลิตภาคเกษตรกรรมยังคงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจรองจากอุตสาหกรรม
ของจังหวัด การเกษตรกรรมมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ การกสิกรรม การประมง และปศุสัตว พื้นที่
ทําการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทําการเกษตรในป 2548 รวมทั้งสิ้น 436,852 ไร และมีจํานวน
ครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 22,928 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรมีอยูในทุกอําเภอภายในจังหวัด 
  (7) การอุตสาหกรรม 
   สถิติโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้นในป 
2548 จํานวน 245 แหง มูลคาเงินลงทุน 8,886,208,067 บาท กอใหเกิดการจางงาน 13,376 คน 
สถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีเสนทางคมนาคมสะดวกสามารถ
ทําใหการบริการดานคมนาคมขนสงไดรวดเร็วมากขึ้น 
  (8) การคมนาคมขนสง 
   จังหวัดปทุมธานีมีเสนทางคมนาคมขนสง ทั้งทางบกโดยทางรถยนตและรถไฟ   
ทางน้ํา การคมนาคมทางบกมีถนนพหลโยธินเชื่อมระหวางกรุงเทพ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผาน และมีเสนทางเชื่อมระหวางจังหวัดใกลเคียงที่สะดวกรวดเร็วและใชไดทุกฤดูกาลโดยมีระยะทาง      
การคมนาคมขนสง ดังนี้ (ที่มา: สํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี) 
   การคมนาคมทางบกโดยรถไฟ จังหวัดปทุมธานีมีเสนทางรถไฟสายเหนือและ
สายตะวันออกเฉียงเหนือผาน โดยมีสถานีรถไฟ 2 แหง ไดแก สถานีรถไฟรังสิต ในเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานี และมีสถานีรถไฟเชียงราก ในเขตอําเภอสามโคก และมีจุดที่จอดรับสงผูโดยสารรถไฟระยะ
สั้น เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงที่มีระยะสั้นที่ผานหมูบานรัตนโกสินทร และจุด
จอดรถไฟหลักหก 
   การคมนาคมทางน้ํา ใชเสนทางตามลําน้ําเจาพระยา ซึ่งผานอําเภอเมืองปทุมธานี 
และอําเภอสามโคก แตเนื่องจากตองใชระยะเวลาเดินทางนานทําใหการคมนาคมทางน้ําไมไดรับความนิยม
มากในปจจุบัน คงมีแตการขนสงสินคาบางประเภทที่ไมเนาเสีย ไดแก อิฐ ดินและทราย เปนตน 
 2.12.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเปนราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรือ
อาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ป ตั้งแต พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 ครั้น
เมื่อพระเจาตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแหงใหมทีก่รุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไมไดกลายเปนเมืองราง 
ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบานเดิมอาศัยอยูและมีราษฎรที่หลบหนี้ไปอยูตามปา กลับเขามาอาศัยอยูรอบๆ เมือง 
รวมกันเขาเปนเมือง จนทางการยกเปนเมืองจัตวาเรียกวา “เมืองกรุงเกา” 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1893
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภาพที่ 2.14 แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทีม่า: พัฒนาขอมูลโดย: กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทร. 0-3533-5665 มท.10422 
 
  เมื่อ พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงยก
เมืองกรุงเกาขึ้นเปน หัวเมืองจัตวา เชนเดียวกับในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด ใหจัดการปฏิรูปการปกครองทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยการ
ปกครองสวนภูมิภาคนั้น โปรดใหจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยใหรวมเมืองที่อยูใกลเคียงกัน 3-4 
เมือง ขึ้นเปนมณฑล มีขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูปกครอง โดยในป พ.ศ. 2438 ทรงโปรดใหจัดตั้งมณฑล
กรุงเกาขึ้น ประกอบดวยหัวเมืองตางๆ คือ กรุงเกาหรืออยุธยา อางทอง สระบุรี พระพุทธบาท ลพบุรี 
พรหมบุรี อินทรบุรี และสิงหบุรี 
  ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองอินทรบุรีและเมืองพรหมบุรีเขากับ
เมืองสิงหบุรี รวมเมืองพระพุทธบาทเขากับเมืองสระบุรี ตั้งที่วาการมณฑลที่อยุธยา และในป พ.ศ. 
2469 เปลี่ยนชื่อจาก “มณฑลกรุงเกา” เปน “มณฑลอยุธยา” ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให
อยุธยามีความสําคัญทางการบริหารการปกครอง มากขึ้น การสรางสิ่งสาธารณูปโภคหลายอยางมีผล
ตอการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาตอมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเปนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึง
ปจจุบัน 
  ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายบูรณะโบราณสถาน
ภายในเมืองอยุธยา เพื่อเปนการฉลองยี่สิบหาพุทธศตวรรษ ประจวบกับในป พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรี
ประเทศพมาเดินทางมาเยือนประเทศไทย และไดมอบเงินจํานวน 200,000 บาท เพื่อปฏิสังขรณวัดและ
องคพระมงคลบพิตร เปนการเริ่มตนบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอยางจริงจัง ซึ่งตอมากรมศิลปากรเปน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2438
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2469
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2469
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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หนวยงานสําคัญในการดําเนินการ จนองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ
ยูเนสโกมีมติใหประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เปน “มรดกโลก” เมื่อวันที ่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีพ้ืนที่ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา 
  (1) การปกครอง 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,556 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 16 อําเภอ ไดแก อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง อําเภอภาชี อําเภอบานแพรก อําเภอบางซาย อําเภอบางไทร 
อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอบางบาล อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน อําเภอเสนา อําเภออุทัย 
อําเภอบางปะอิน อําเภอผักไห อําเภอทาเรือ และอําเภอวังนอย แยกเปน 209 ตําบล 1470 หมูบานมี
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้ 
  (2) ประชากร 
   จํานวนประชากร 782,096 คนในป พ.ศ. 2553 มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นและอัตราการ ตายลดลงจึงสงผลให
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นดังกลาว สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
พฤติกรรมแยกเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
  (3) สภาพเศรษฐกิจ 
   อยุธยา มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี มาตั้งแตแรกตั้งอาณาจักรเนื่องจากตั้งอยู
บริเวณที่ราบลุมดินดอนสาม เหลี่ยมปากแมน้ํา ซึ่งเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตร และการคากับ
ตางประเทศ 
   1) เกษตรกรรม อยุธยาตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ปาสัก และ
ลพบุรี พื้นดินมีความอุดมสมบูรณสูงและเหมาะตอการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกขาว ขาวจึงเปน
ผลิตผลที่สําคัญของอาณาจักร ในการปลูกขาวนั้นประชากรสวนใหญจะทําในลักษณะพอยังชีพมีการ
ใชเทคโนโลยี อยางงายๆ โดยใชแรงงานคนและสัตวเปนหลัก แตเนื่องจากสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม
จึงมีผลผลิตคอนขางมากที่จะสงสวย ใหกับรัฐซึ่งทางรัฐเองก็จะนําไปหาผลประโยชนอีกทางหนึ่ง 
นอกจากขาวแลวประชากรยังมีการผลิตในทางการเกษตรอีกหลายประเภท เชน ทําสวน ทําไร เลี้ยง
สัตว และการประมง ซึ่งผูปกครองเอง ก็เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพเกษตรดังกลาว จึงมี
นโยบายสนับสนุนดวยวิธีการตางๆ เชน สนับสนุนใหราษฎรเขาไปทํากินในที่ดินวางเปลา ตรากฎหมาย
คุมครองผลผลิตของราษฎร เปนตน กระบวนการผลิตทางการเกษตรนั้น ประชากรทั่วไปจะผลิตโดย
ใชแรงงานครอบครัวและชุมชนตามประเพณีที่เคยปฏิบัติ กันมา สวนการผลิตของพระมหากษัตริย  
ขุนนางจะผลิตโดยใชการเกณฑแรงงานไพรและทาส กระบวนการผลิตดังกลาวกอเกิดเปนวัฒนธรรม
ของทองถิ่นหลายประการ เชน การลงแขก การประกอบพิธีกรรม พืชมงคล และการทําขวัญไรนา 
เปนตน 
    การเกษตรเปนเศรษฐกิจหลักที่ทําใหอยุธยามีความรุงเรือง บานเมืองมี
ความเจริญกาวหนา ทําใหอยุธยาขยายอาณาเขตประเทศออกไปอยางกวางขวางและสามารถเอาชนะ
อาณาจักร นอยใหญในดินแดนสุวรรณภูมิได 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
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   2) อุตสาหกรรม ผลิตผลทางอุตสาหกรรมของอยุ ธยา ส วนใหญ  คือ 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตเครื่องใชไมสอยอยางงายๆ รวมไปถึงเครื่องครัวเรือนของชุมชนชั้นสูงและใน
ราชสํานัก เชน เสื้อผา เครื่องจักรสาน เครื่องเหล็ก เครื่องแกะสลัก เครื่องประดับ การผลิตเครื่อง
ทองรูปพรรณ อุตสาหกรรมที่สําคัญอีกอยางก็ คือ การทําเครื่องปนดินเผา เครื่องเคลือบ ดังปรากฏ
หลักฐานวามีการพบเตาเผาภาชนะหลายเตาในบริเวณ แมน้ํานอย นอกจากนี้มีอุตสาหกรรมการตอเรือ
ขนาดเล็ก และเรือขนาดใหญ เพื่อใชบรรทุกสินคา 
   3) การคา จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นวา อยุธยามีบทบาท
สําคัญทั้งในแงของการเปนอาณาจักรการคา ซึ่งไดสรางความมั่งคั่งใหกับอาณาจักรอยางตอเนื่องทั้งนี้
เพราะสภาพท่ี ตั้งของอยุธยา เหมาะสมกับการคาขายทั้งภายใจอาณาจักร และระหวางประเทศ 
    (1) การคาขายภายในอาณาจักร ดวยสภาพที่ตั้งของอยุธยาอยูบริเวณใกล
ปากแมน้ําเจาพระยา และอยูบริเวณที่แมน้ําสําคัญหลายสายไหลผาน ดังนั้นจึงเปนชุมชนทางการคาที่
พอคาจากหัวเมืองทางเหนือ จะนําสินคาของปามาแลกเปลี่ยนกับสินคาที่มาจากตางประเทศ 
โดยเฉพาะจากพอคาจีนที่เดินทางเขามาจอดเรือซื้อขายบริเวณปากน้ําเจาพระยา สินคาเหลานี้จะมี
การคาขายโดยผานพระคลังสินคาซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ทําใหรัฐไดผลประโยชนจากการเปนพอคา
คนกลางในการแสวงหาผลประโยชนดังกลาว ความสําคัญของการคาทําใหรัฐไดสงเสริมการคาดวย
วิธีการตางๆ ตลอดจนออกกฎหมายควบคุมการคา เพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาวดําเนินไปได
ดวยดี อยางไรก็ตามแมวาภาครัฐจะสนับสนุนการคา แตประชากรทั่วไปก็ไมไดรับผลประโยชนมากนัก
เนื่องจากยังคงคาขายที่เนน การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑที่ตนเองตองการมากกวาจะแสวงหากําไร และ
ผลประโยชนโดยตรง ดังนั้นผูที่ไดประโยชนจากการคาจึงจํากัดอยูเฉพาะขุนนาง เจานาย ตลอดจน
ชาวตางชาติ ผูที่เขามาแสวงหาผลประโยชนในเรื่องดังกลาว 
    (2) การคาขายระหวางประเทศ อยุธยานับวามีชัยภูมิเหมาะสมกับการคา
ระหวางประเทศเนื่องจากเปนเมืองทา ที่อยูกึ่งกลางเสนทางการเดินเรือคาขายระหวางประเทศจีนกับ
ประเทศอินเดีย ประกอบกับความเขมแข็งของอํานาจทางการเมืองทําใหอยุธยาไมมีคูแขงการคาและ 
ยังเปนศูนยรวมของสินคาจากเมืองทาตางๆ ที่อยูใตอิทธิพลทางการเมืองของอยุธยาดวยปจจัยดังกลาว
ทําใหอยุธยา กลายเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางจีนกับอินเดีย 
     สําหรับการคาขายกับอยุธยากับประเทศในแถบเอเชีย อยุธยาจะคาขาย
กับจีน และอินเดียเปนหลัก นอกจากนั้นก็คาขายกับชาวอาหรับ เปอรเซีย สวนการคากับตางชาติตะวันตก
นั้นโปรตุเกส เปนชาติแรกที่เขามาติดตอคาขายกับอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 21 ตอจากนั้นก็ชาติอื่นๆ 
เชน สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส เดินทางเขามาคาขายซึ่งรุงเรืองมากในสมัยราชวงศปราสาททอง 
แตเมื่อถึงรัชสมัยของราชวงศบานพลูหลวง การคากับชาติตะวันตกก็ซบเซาลง 
     การดําเนินกิจกรรมคาขายกับตางชาตินั้น รัฐจะเปนผูจัดการโดย
หนวยงาน “พระคลังสินคา” ซึ่งมีกรมทาซายดูแลรับผิดชอบการคากับอินเดีย และชาติอาหรับ 
เปอรเซีย สวนกรมทาขวาดูแลคาขายกับจีน และกรมทากลางคาขายกับชาติตะวันตก หนวยงานของ
รัฐจะดําเนินการคาขายโดยการผูกขาดสินคา คือ สินคาบางอยาง เชน อาวุธ และสินคาที่รัฐเห็นวาจะ
ขายตอไดกําไรรัฐจะผูกขาดซื้อไว สวนสินคาออก เชน ขาว และของปา รัฐจะกําหนดใหเปนสินคา
ตองหามตองซื้อผานรัฐเทานั้น การที่รัฐดําเนินธุรกิจแบบผูกขาดสินคาและยังเรียกเก็บภาษี การคาจาก
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เรือของชาวตางชาติ ทําใหรัฐบาลไดผลประโยชนอยางมหาศาลจากกิจกรรมดังกลาว (อดิสร ศักดิ์สูง, 
2546 อางถึงใน ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, 2532) 
     จะเห็นไดวาการคาสงผลใหอยุธยามีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจเกิด
การขยายตัว ของชุมชน การแลกเปลี่ยนสินคา การพัฒนาทางดานสังคม นําไปสูความมั่นคงเขมแข็ง
ของอาณาจักรอยุธยา 
   4) ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
    ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนที่ราบลุม มีแมน้ําสายใหญ
ไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยาไหลผานทางดานทิศตะวันตกและทิศ ใต แมน้ําปาสักไหลผาน
ทางทิศตะวันออก และแมน้ําลพบุรี (ปจจุบันเปนคลองเมือง) ไหลผานทางดานทิศเหนือ แมน้ําสาม
สายนี้ไหลมาบรรจบกัน โอบลอมรอบพื้นที่ของตัวเมืองพระนครศรี อยุธยา ตัวเมืองจึงมีลักษณะเปน
เกาะ เราจะเห็นบานเรือนปลูกเรียงรายหนาแนนตาม สองขางฝงแมน้ําแสดง ถึงวิถีชีวิตของผูคนที่
ผูกพันธอยูกับสายน้ํามายาวนาน 
 2.12.4 จังหวัดสระบุร ี

  

 
 

ภาพที่ 2.15 แผนที่ จังหวัดสระบุร ี
 
  เมือง “สระบุรี” มีประวัติอันสันนิษฐานวา ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2092 ในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แหงกรุงศรีอยุธยา สืบเนื่องมาจากยามมีศึกสงครามประชิดติดพระนคร ไม
สามารถเรียกระดมพลรักษาพระนครไดทัน เพราะหัวเมืองตางๆ ตามที่มีการแบงการปกครองอยูหาง
จากกรุงศรีอยุธยามาก จึงตองตั้งเมืองใหมข้ึนเพื่อใหสะดวกรวดเร็วและไดผลทันตอเหตุการณยามเกิด
ศึกสงคราม สวนที่ตั้งเมืองสระบุรีคราวแรกไมมีการกําหนดเขตแดนไวแนนอน สันนิษฐานวา คงจะ
แบงเอาบางสวนจากทางเมืองลพบุรี แขวงเมือง-นครราชสีมา แขวงเมืองนครนายก ตั้งขึ้นเปนเมือง
สระบุรี ทั้งนี้เพราะเขตที่ตั้งขึ้นเปนเมืองสระบุรี เปนเขตที่คลุมบางสวนของแมน้ําปาสัก ซึ่งสะดวกตอ
การเดินทางไปทางภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเคยเปนเสนทางที่พวกขอมสมัย
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โบราณเคยใชเดินทางในการติดตอกับราชธานี (นครธม) สําหรับประวัติความเปนมาของสระบุรีมี
ปรากฏในหนังสือ เรื่อง “เที่ยวตามทางรถไฟ” พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ซึ่งไดทรงอธิบายแยกเรื่องความเปนมาของสระบุรี ในแตละยุค แตละสมัย ดังนี้ 
  1. สมัยกรุงละโว (ลพบุรี) ตอมาถึงสมัยอโยธยา 
   “ทองที่อันเปนเขตจังหวัดสระบุรีนี้ แตโบราณครั้งเมื่อพวกขอมยังเปนใหญ ใน
ประเทศนี้ อยูในทางหลวงสายหนึ่ง ซึ่งพวกขอมไปมาติดตอกับราชธานีที่นครหลวง (ซึ่งเรียกในภาษา
ขอมวา นครธม) ยังมีเทวสถาน ซึ่งพวกขอมสรางเปนปรางคหินไวตามที่ไดตั้งเมือง ปรากฏอยูเปน
ระยะมา คือ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี มีที่อําเภอวัฒนานครแหงหนึ่ง ที่ดงศรีมหาโพธิ์แหงหนึ่ง ตอมาถึง
เขตจังหวัดนครนายก มีที่ดงละครแหงหนึ่ง แลวมามีที่บางโขมด ทางขึ้นพระพุทธบาทอีกแหงหนึ่ง ตอไป
ก็ถึงลพบุรี ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลละโว ที่พวกขอมมาตั้งปกครอง แตที่ใกลลําน้ําปาสักซึ่งตั้ง
จังหวัดสระบุรี หาปรากฏสิ่งสําคัญครั้งขอมอยางหนึ่งอยางใดไม เพราะฉะนั้นเมืองสระบุรีเห็นจะเปน
เมืองตั้งขึ้นตอเมื่อไทยไดประเทศนี้จากขอมแลว ขอนี้สมดวยเคาเงื่อนในพงศาวดาร ดวยชื่อเมือง
สระบุรีปรากฏในเรื่องพงศาวดารเปนครั้งแรก เมื่อรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราช” 
  2. สมัยกรุงศรีอยุธยา 
   “เมื่อพระเจาหงสาวดีบุเรงนองยกกองทัพมาลอมพระนครศรีอยุธยา พระไชยเชษฐา
เจากรุงศรีสัตนาคนหุต ยกกองทัพเมืองเวียงจันทลงมาชวยไทย เดินกองทัพเลียบลําน้ําปาสักลงมา      
พระเจาหงสาวดีใหพระมหาอุปราชคุมกองทัพไปซุมดักทางอยูที่เมืองสระบุรี ตีกองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุต
แตกกลับไป ดังนี้เปนอันไดความวา เมืองสระบุรีตั้งมากอน พ.ศ. 2112 แตจะตั้งเมื่อใดขอนี้ไดสันนิษฐาน
ตามเคาเงื่อนที่มีอยู คือ เมื่อในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พระราชบิดาของสมเด็จพระมหินทราธิราช
นั้น พระเจาหงสาวดีตะเบงชะเวตี้ ยกกองทัพเขามาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2091 ในสมัยนั้นมีเมือง
ปอมปราการเปนเขื่อนขัณฑกันราชธานีอยูทั้ง 4 ทิศ คือ เมืองสุพรรณบุรีอยูทางตะวันตก เมืองลพบุรี
อยูทางทิศเหนือ เมืองนครนายกอยูทางทิศตะวันออก และเมืองพระประแดงอยูทางทิศใต กองทัพพระ
เจาหงสาวดียกเขามาทาง ดานพระเจดียสามองค ขางทิศตะวันตกกองทัพไทยจึงไปตั้งตอสูอยูที่เมือง
สุพรรณบุรี รับขาศึกไมอยูตองถอยเขามาเอาพระนครศรีอยุธยาเปนที่มั่นจึงไดชัยชนะเปนเหตุใหเห็น
วาเปนเมืองที่ตั้งเปนเขื่อนขัณฑกันพระนครนั้น หาเปนประโยชนดังที่คาดมาแตกอนไมที่สรางปอม
ปราการไว ถาขาศึกเอาเปนที่มั่นสําหรับทําการสงครามแรมปตีพระนคร ก็จะกลับเปนประโยชนแก
ขาศึก จึงใหรื้อปอมปราการเมืองสุพรรณบุรี เมืองลพบุรี และเมืองนครนายกเสียทั้ง 3 เมืองคงไวแต
เมืองพระประแดง ซึ่งรักษาทางปากน้ํา อีกประการหนึ่งเห็นวา ที่รวบรวมผูคนในเวลาเกณฑทัพยังมี
นอยแหงนัก จึงไดตั้งตัวเมืองเพ่ิมเติมข้ึนอีกหลายเมือง สําหรับเปนที่รวบรวมผูคนเพื่อจะไดเรียกระดม
มารักษาพระนครไดทันทวงที ในเวลาการสงครามมีมาอีก เมืองที่ตั้งใหมครั้งนั้นระบุชื่อไวในหนังสือ
พระราชพงศาวดาร แตทางทิศใตกับทางทิศตะวันตก คือ เมืองนนทบุรี 1 เมืองสาครบุรี 1 (สมุทรสาคร) 
เมือง 1 และเมืองนครไชยศรีเมือง 1 แตทางทิศอ่ืนหาไดกลาวไม เมืองสระบุรี (และเมืองฉะเชิงเทรา) เห็น
จะตั้งขึ้นในคราวนี้นั่นเอง คือ ตั้งเมื่อราว พ.ศ. 2092 กอนปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเพียง 20 ป เหลา
เมืองที่ตั้งครั้งนั้นเปนแตสําหรับรวบรวมผูคนดังกลาวมา จึงกําหนดแตเขตแดนมิไดสรางบริเวณเมือง  
ผูรั้งตัง้จวนอยูที่ไหนก็ชื่อวาเมืองอยูตรงนั้น ไมเหมือนเมืองที่ตั้งมาแตกอน เชน เมืองราชบุรี และเมือง
เพชรบุรี เปนตน เมืองตั้งสําหรับรวบรวมคนเชนวามานี้ มีอีกหลายเมือง พึ่งมาตั้งบริเวณเมืองประจําที่
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ทั่วกันตอเม่ือ รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร” นามเจาเมืองสระบุรีคนแรก ไมปรากฏหลักฐาน คงมี
เพียงตําแหนงบรรดาศักดิ์เจาเมืองสระบุรี ซึ่งปรากฏเดนชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ 
พ.ศ. 2125 ทราบแตวามีบรรดาศักดิ์เปน “พระสระบุรี” เทานั้น โดยสันนิษฐานวานาจะเปนคนไทย
ภาคกลาง มีหนาที่คุมรักษาฉางขาวไวใหกองทัพหลวงครั้งยกไปตีเขมร ซึ่งคงจะเปนเพราะใหชาวเมือง
สระบุรีสมัยนั้นทําไรทํานาเก็บเกี่ยวไวสําหรับงานสงคราม จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เจาเมืองสระบุรี
บรรดาศักดิ์เปน “พระยาสุราราชวงศ” ซึ่งตามพงศาวดาร วาเปนชนเผาลาวพุงดําซึ่งถูกเกณฑอพยพ
มาแตครั้ง เจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลที่ 1) พาทัพไปตีนครเวียงจันท (สมัยกรุงธนบุรี) แลวมา
ตั้งรกราก ณ แขวงเมืองสระบุรี พ.ศ.2324 ลวงถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทางการมีการแตงชื่อเจาเมืองใหม 
ดังนี้เมืองพระพุทธบาท (แกวประศักดิ์เมืองปรันตปะ) เดิมนามวา ขุนอนันตคีรี ตั้งใหมเปนหลวงสัจจภัญฑคิรี 
ศรีรัตนไพรวัน เจติยาสันคามวาสีนพคูหาพนมโขลน เมืองสระบุรี เดิมนามวา ขุนสรบุรีปลัดตั้งใหมเปน 
พระสยามลาวบดีปลัด ตําแหนงเจาเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2435) มีการจัดรูปการปกครองใหม
เปนเทศาภิบาลโดยจัดตั้งเปนมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ลดหลั่นกันลงไปเมือง
สระบุรีขึ้นอยูกับมณฑล กรุงเกา มีการสงขาราชการมาปกครองแทนการตั้งเจาเมืองสําหรับที่ตั้งเมือง
สระบุรีครั้งแรกไมปรากฏหลักฐานที่แนนอนคงทราบแตเพียงวาตั้งอยูที่หัวจวนบริเวณบึงหนองโงง 
ใกลวัดจันทบุรี ตําบลศาลารีลาว ปจจุบันคือ ตําบลเมืองเกา อําเภอเสาไห มีพระยาสระบุรี (เลี้ยง) 
เปนเจาเมือง ปพ.ศ. 2433 พระยาสระบุรี (เลี้ยง) ถึงแกกรรม จาเริง เปนเจาเมืองแทน ไดยายศาลา
กลางเมืองสระบุรีไปอยูที่บานไผลอมนอย อ.เสาไห (บานเรือนที่เจาเมืองสรางอยูอาศัย คือ ศาลากลาง
เมือง) จนถึงสมัยที่พระยาพิชัยรณรงคสงครามเปนเจาเมืองเห็นวา ตัวเมืองเดิมที่เสาไหอยูหางไกลจาก
ทางรถไฟมาก (รัชกาลที่ 5 ไดโปรดใหสรางทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นมาถึงเมืองสระบุรี 
เมื่อพ.ศ. 2439) ประกอบกับภูมิประเทศไมเหมาะสมกับสภาพการณในสมัยนั้น ยากแกการขยายเมือง
ในอนาคต จึงไดสรางศาลาขึ้นใหม ณ บริเวณตําบลปากเพรียว การกอสรางเสร็จในสมัยเจาเมืองคนที่ 
3 คือ พระยาบุรีสราธิการ (เปา จารุเสถียร) ในป พ.ศ. 2509 ก็ไดรื้อและสรางศาลากลางหลังใหมขึ้น
แทน 
   (1) ที่ตั้งจังหวัดสระบุร ี
    ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานครประมาณเสนรุงที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟลิปดาเหนือ กับเสนแวงที่ 100 
องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กม. (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) 
และตามทางรถไฟสาย ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแมน้ํา
เจาพระยาแยกเขาแมน้ําปาสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576.486 ตร.กม.
หรือประมาณ 2,235,304 ไร คิดเปนรอยละ 0.70 ของพื้นที่ประเทศอาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปากชอง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอ
บานนา จังหวัดนครนายก 
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    ทิศใต ติดตอกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังนอย 
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอภาชี อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอําเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
   (2) ลักษณะภูมิประเทศ 
    พื้นที่จังหวัดสระบุรีเปนสวนหนึ่งของบริเวณลุมน้ําที่ราบลุมภาคกลางรวม
กับอีกสวนหนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  
3 ลักษณะ คือ บริเวณที่ราบลุมบริเวณเขาหยอมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง โดยทั่วไปพบดินเหนียว 
ดินเหนียวปนทรายแปง ทีม่ีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลวใชทํานาปลูกขาว บางแหงมีชั้นของสาร
จาไรไซทอยูตื้น มีปฏิกิริยาเปนกรด ซึ่งเปนพิษตอขาว บางแหงอาจมีน้ําทวมทําใหผลผลิตสูญเสีย 
สําหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้ําดีและมีความลาดชันใชสําหรับปลูกพืชไรและไมผลบางแหงพบชั้น
กรวดหนาแนนอยูตื้น และบางแหงถูกกัดกรอน สวนที่มีความลาดชันสูงๆ จะเปนภูเขาบางแหงพบชั้น
หินพื้นอยูตื้นซึ่งใชเปนที่ปา 
   (3) ลักษณะภูมิอากาศ 
    จังหวัดสระบุรีที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองรอน ซึ่งลักษณะภูมิอากาศ
แบบนี้จะมีฝนนอยแหงแลงในฤดูหนาว และอุณหภูมิคอนขางสูงในฤดูรอนและคอนขางจะหนาวเย็น 
ในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในชวง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดในภาคกลาง
และอยูลึกเขามาในแผนดินปกติมีอุณหภูมิคอนขางสูง จึงทําใหอากาศรอนอบอาวในฤดูรอน สวนใน
ฤดูหนาวไมหนาวจัดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-34 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-24 องศาเซลเซียสเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอน
จัดที่สุดในรอบป สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี
สวนใหญเปนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตและรองความ กดอากาศต่ําที่พัดผานประเทศ
ไทยตอนบนเกือบตลอดชวงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วัน
นอกจากนี้ในบางปอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผานเขามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดใกลเคียง 
ทําใหมีฝนตกเพ่ิมขึ้นไดอีก 
   (4) สภาพการปกครองการเมือง 
    จํานวนประชากร ณ มีนาคม 2551 มีทั้งสิ้น 617,851 คน เปนชาย 306,345 คน 
เปนหญิง 311,506 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองสระบุรี มีจํานวน 
114,282 คน รองลงมา ไดแกอําเภอแกงคอย มีจํานวน 91,856 คน และอําเภอหนองแค จํานวน 87,445 คน 
สําหรับอําเภอท่ีมีความหนาแนนของประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสระบุรี 375.88 คน/ตร.กม. 
รองลงมา ไดแก อําเภอหนองแค 330.64 คน / ตร.กม  
   (5) หนวยการปกครอง 
    จังหวัดสระบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 111 ตําบล 973 
หมูบาน 28 เทศบาล 80 องคการบริหารสวนตําบล 
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2.13 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดทําการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานในดานตางๆ ขององคการแลว
พบวา ในเรื่องของการบริหารจัดการที่องคการตางๆ นํามาใช เพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามที่
ไดตั้งไว มีการใชทรัพยากรที่คุมคามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแขงขันและปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดนั้น จําเปนอยางมากที่องคการตางๆ ตองใหความสําคัญกับเรื่องการ
บริหารจัดการองคการ ความพรอมในการบริหารงานไมวาจะเปนดานกําลังคนที่มีความรูความสามารถ 
อุปกรณที่ทันสมัย เงินงบประมาณที่ใชตางๆ เปนตน การศึกษาความสามารถและศักยภาพในการ
บริหารจัดการก็เปนประเด็นแรกที่ตองใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะแสดงถึงความพรอมและ
ความสําเร็จในอนาคตขางหนาขององคการ วาจะสามารถบริหารองคการนั้นๆ ไปสูความสําเร็จได
หรือไม  
 2.13.1 งานวิจัยในประเทศ 
  เกรียงศักดิ์ ตัณฑะตะนัย (2542) ไดศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีตอการบริหารงานพัฒนาทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีการมีสวนรวมของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนรวมในการบริหารงานพัฒนาทองถิ่นในระดับปานกลาง ปจจัยที่มี
ความสัมพันธ คือ ระดับการศึกษา ระยะเวลาดํารงตําแหนง ความถี่ในการติดตองานกับเจาหนาที่และ
ประสบการณในการเปนผูนําชุมชน รวมทั้งนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น ความสามารถในการ
บริหารงานและจริยธรรมของผูบริหาร สําหรับแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวม ไดแก การจัดใหมี
การฝกอบรมและจัดทําคูมือการปฏิบัติหนาที ่สงเสริมใหผูบริหารมีจิตสํานึกในการกําหนดนโยบายเพื่อ
ชวยเหลือคนยากจน มีความสามารถในการบริหารงานและมีจริยธรรมมากข้ึน 
  พัชรา มั่งชมและคนอื่นๆ (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถใน
การดําเนินงานการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล: เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงระดับความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบล ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจและศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบวา      
1) ความรูความเขาใจ และความสามารถในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญอยู
ในระดับสูงและยังมีสวนชวยผลักดันการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามแผนอยูในระดับสูง เนื่องจาก
ไดมีการกระจายอํานาจ การตัดสินใจอยูในระดับสูง 2) การดําเนินงานดานการบริหารและการจัดทํา
งบประมาณ รวมถึงการวางแผนงานในระยะยาวอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีปญหาในการขาดความรู
ความเขาใจระบบพื้นฐานเกี่ยวกับระบบงานธุรการงานสารบรรณ ทําใหขาดการประสานงานกันอยาง
มีระบบ นอกจากนี้ยังขาดทักษะความชํานาญเทคโนโลยีสมัยใหม จึงควรมีการอบรมใหความรูเพิ่มเติม
กับผูที่เกี่ยวของ 3) การจัดหารายได เพื่อนํามาสนับสนุนการบริหารอยูในระดับต่ํา จึงตองอาศัย
งบประมาณสนับสนุนจากสวนกลาง 4) ความสามารถในการบริหารพัสดุ ครุภัณฑอยูในระดับปานกลาง
เพราะไมมีเจาหนาที่พัสดุโดยตรงซึ่งการวิจัยนี้ก็แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญมีความรูความเขาใจบทบาทองคการบริหารสวนตําบลเปนอยางดี แตยัง
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารในบางเรื่อง ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
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  พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและคนอื่นๆ (2543) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับ
และเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางศักยภาพและความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลใน      
การบริหารจัดการการศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 
  ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใน
การศึกษานี้มองศักยภาพทางการบริหารเปน 2 ดาน คือ ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการและศักยภาพในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษาพบวา 
องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กมีความดอยศักยภาพท้ังทางดานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
และตัวผูบริหาร แตในภาพรวมไมวาองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กหรือใหญตางก็มีศักยภาพ
ทางการบริหารต่ํา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมพรอมในการบริหารจัดการการศึกษา การสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม และไดใหขอเสนอแนะวาในการพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลจะตองใชกรอบวิธีคิดเชิงระบบเปนตัวนํา กลาวคือ จะตองวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางนักการเมืองระดับชาติกับขาราชการประจําระดับสูงในสวนกลาง ซึ่งตางก็มี
ปฏิสัมพันธกับนักการเมืองทองถิ่นที่เขามาเปนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในทางตรงหรือ
ทางออม นักการเมืองระดับชาติมักเขาไปมีอิทธิพลในหลายๆ ดาน เชน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ในการเลือกตั้งของการเมืองทองถิ่น ในการแทรกแซงการบริหารของขาราชการสวนกลางอันเปนผล
ทําใหระบบการบริหารทองถิ่นยังไมมีความโปรงใสเทาที่ควรหรือไมเอื้อตอการตรวจสอบและขาด
ความจริงจังในการเตรียมความพรอมเพื่อถายโอนอํานาจใหแกองคการบริหารสวนตําบล การพัฒนา
ศักยภาพทางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลจะตองเปนการพัฒนาทั้งระบบกลาวคือตอง
พัฒนาทั้งฝายผูมอบอํานาจและฝายผูรับมอบอํานาจ แตจุดที่มีความเปนไปไดในการกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบมากที่สุด คือ การพัฒนาประชาชน เพราะการเมืองเปนผลผลิตของประชาชน 
หากประชาชนมีคุณภาพยอมกอใหเกิดระบบการเมืองที่สามารถคัดเลือกนักการเมืองทุกระดับที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึกในผลประโยชนของชาติเขามาเปนผูบริหาร 
  สกุล กังวาลไกล (2543) ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกปญหาโจทยสมการเศษสวนของพหุนามระหวางกลวิธีการตั้งคํา ถามนํา 
โดยการฝกปฏิบัติดวยตนเองกับการเรียนแบบรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา 
นักเรียนกลุมทดลองท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนกลุมทดลองท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมทดลองที ่1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ลดาวัลย  วัฒนาโกศัย  (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพรอมของคณะ
กรรมการบริหารในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล รูปแบบการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารที่มีผลตอความพรอมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลและความพรอม
ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตอการรับโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนด
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แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ลักษณะการวิจัย
เปนการวิจัยโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อถามความคิดเห็นในการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของคณะกรรมการบริหาร อัน
ไดแก อายุ การศึกษา ประสบการณทางการเมืองและอาชีพไมมีผลตอความรูความเขาใจในการ
บริหารงานและไมมีผลตอความพรอมในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารในดานความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน 2) คณะกรรมการบริหารใชรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 3) ในเรื่องของการรับโอน
ภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 พบวา คณะกรรมการบริหารสวนใหญยังไมมีความพรอมในการรับการถายโอน
ภารกิจเพราะไมมีความชัดเจนในภารกิจตางๆ จากสวนงานราชการสวนกลาง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารยังไมมีความรูความเขาใจในภารกิจที่ถายโอนมาชัดเจนเพียงพอประกอบกับยังมี
ทัศนคติที่ไมถูกตองตอขาราชการในหนวยงานราชการเดิมที่จะถายโอนภารกิจมาให จึงไมเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการบริหารงานตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลในดานนั้นๆ ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการก็เปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหองคการมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได  
  ประจักษ วงคปญญา (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษาอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) วิเคราะหระดับประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม 2) วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษา
พบวา 1) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฯ
วามีประสิทธิผลอยูในระดับสูง สวนประชาชนในพื้นที่ประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฯ 
วามีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 2) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลฯ พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ มีประสบการณในการทํางานและมี
สวนรวมในการดําเนินงานกับองคการบริหารสวนตําบลมากอน มีความรูเกี่ยวกับโครงสรางหนาที่และ
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับดี สวนประชาชนในพื้นที่ พบวา ประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงานกับองคการบริหารสวนตําบลในระดับนอย มีความรูเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่และ
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง 
  วิรัตน ศานติอาภา (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองลําพูน โดยมีวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อตองการทราบปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองลําพูนใหบรรลุเปาหมายและตองการทราบปญหาในการบริหาร
จัดการของเทศบาลเมืองลําพูน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลทําใหการบริหารจัดการของเทศบาล
เมืองลําพูนบรรลุเปาหมายคือ กระบวนการสรางนโยบายที่มีลักษณะของการกระจายอํานาจ การเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย มีการศึกษาปญหาและแนวโนมของปญหาที่
เปนระบบทําใหการจัดสรรหรือลําดับของปญหาเหมาะสมกับสภาพของทรัพยากรของเทศบาล มีการ
ติดตามประเมินผลของนโยบาย โดยใหผูที่เกี่ยวของหลายฝายเขามารวมทําการประเมิน ซึ่งจะทําให
การประเมินผลตั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ ระดับการเบี่ยงเบนของ
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ขอเท็จจริงจากเจาของนโยบายจะไมปรากฏมากนัก สวนความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหาร
ของคณะผูบริหารเมืองลําพูนนั้นประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการบริหารงานในระดับ  
ปานกลาง นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะตอคณะผูบริหารดังนี้ การกําหนดนโยบายในหลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาของเทศบาลควรมีการนําเสนอแนวคิดหรือโครงรางของ
แนวนโยบายตอชุมชนเพื่อการเขามามีสวนรวมของประชาชน และควรกําหนดแผนแมบทเพื่อการ
แกไขปญหาในระยะยาว โดยการจัดทํานโยบายในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
บริหารจัดการ การประเมินประสิทธิผลองคการก็เปนเรื่องที่สําคัญมากเพราะจะทําใหผูบริหารได
ทราบถึงการบริหารจัดการในองคการ ทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและสามารถแกไขปญหา
เหลานั้นไดอยางทันทวงที  
  นวพร แสงหนุม (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม มีจุดประสงคในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อทราบปญหา
ของการบริหารงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
เชียงใหมอยูในเกณฑสูง ปจจัยที่มีประสิทธิผลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดเชียงใหม คือ ดานโครงสรางระบบงาน บรรยายกาศภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
ความสามารถทางการบริหารงาน และปญหาที่พบในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฯ 
คือ ปญหาดานขวัญกําลังใจของประชากรและความโปรงใสในการทํางานขององคการบริหารสวน
ตําบล ปญหาดานเปาหมายในการดําเนินงานยังไมชัดเจน ไมสามารถจัดหางบประมาณไดตรงตามเปา
ที่วางไว และการตัดสินใจยังขาดหลักเกณฑและการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่ดีพอ ซึ่งก็ไดให
ขอเสนอแนะไววา ควรจะมีการประเมินผลหรือติดตามการบริหารงานของผูบริหาร ผูที่มีหนาที่
กําหนดนโยบาย ระเบียบราชการตางๆควรจะมีความเปนกลางเห็นแกประโยชนสวนรวม ผูบริหารควร
มีการวางแผนลวงหนาในการใชจายและการบริหารงบประมาณอยางระมัดระวังเนนเกิดประโยชน
สูงสุดในสวนรวม ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารเพื่อกระตุนความสนใจและกอใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางประชาชนและองคการบริหารสวนตําบล และควรเรงสงเสริมอํานาจตรวจสอบภายใน
ชุมชนใหกลุมประชาชนมีอํานาจ 
  วรเทพ เชื้อเจ็ดองค (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหางดงและตําบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
การวิจัย คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหวาง 2 เทศบาลตําบลที่ตั้งอยูในพื้นที่เกษตรกรรม
กับพาณิชยกรรมและเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
ผลการวิจัยพบวา เทศบาลตําบลหางดงที่ตั้งอยูในพื้นที่พาณิชยกรรมมีระดับประสิทธิผลการดําเนินงาน
โดยรวมสูงกวาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง และยังพบวาประชาชนบางสวนของเทศบาลตําบล     
สันทรายหลวงยังไมสามารถแยกแยะไดวาผลงานใดเปนของเทศบาลหรือหนวยงานอื่นและเห็นวา
เทศบาลตําบลสันทรายหลวงมาติดตามดูแลผลงานภายหลังการนํานโยบายไปปฏิบัติคอนขางนอย 
สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล พบวา สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิผลของทั้งสอง
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เทศบาลตําบล ซึ่งไดแก 1) การประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนงานของ
เทศบาล 2) บรรยากาศความรวมมือในการทํางานระหวางผูรวมงานกับผูบังคับบัญชาในเทศบาล และ 
3) ความสามารถของเทศบาลในการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดความซับซอนของงานภายในเทศบาลในการ
ดําเนินงานการบริหารนั้นสิ่งที่เราตองคํานึงเสมอๆ ก็คือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาในการบริหาร  
  วัฒนา คําฤทธิ์ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทั้งดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบลดานนิติบัญญัติ  ดานการบริหารงานและการจัดทํางบประมาณ และศึกษา
ความสัมพันธระหวางภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษาพบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบลของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโดยสวนใหญอยูในระดับสูง การดําเนินงาน
ดานนิติบัญญัติ สวนใหญผลการดําเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ ไมมีปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน โดยที่สมาชิกองคการบริหารสวนใหญใหอิสระแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะความตองการและแนวทางแกไขปญหา รวมถึงไดมีการรณรงคให
ประชาชนเขาใจถึงสิทธิในการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย การดําเนินงานดานการบริหารและ
การจัดทํางบประมาณของคณะกรรมการบริหารพบวา ผลการดําเนินงานสวนใหญอยูในระดับดีไมมี
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไมมีความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบล  
  วรกานต สุภากาศ (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการของการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมและเพื่อ
ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลฯ 
คือ ปญหาดานภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารกับประชาชนซึ่งสวนใหญเปนชาวเขายังมีปญหาอยูใน
ระดับมากรองลงมาคือปญหาดานบุคลากรในการบริหารงานและปญหาดานการคมนาคมในหมูบาน
ขององคการบริหารสวนตําบลยังเปนปญหาระดับปานกลาง สวนปญหาสุดทายที่พบในการบริหารคือ
ปญหาดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้ไดเสนอวารัฐบาลควรตรวจสอบ
ปญหาของแตละอําเภออยางละเอียดและจริงจังเพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ตอไป 
  ดุสิต บํารุงเขียน (2544) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานและประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาดานโครงสร างพื้นฐานและระบบบริการพื้นฐานองคการบริหารส วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจําป 2542 เพื่อศึกษาการประเมินของประชาชนตอแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเนนเฉพาะโครงสรางพื้นฐานและระบบการบริการพื้นฐาน 
เพื่อประเมินการดํ าเนินงานและประสิทธิผลของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเทียบผลการประเมินการดําเนินงานและประสิทธิผลของแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประชาชนที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน โดยใชการวิจัยเอกสาร 
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และการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานและประสิทธิผลในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในดานโครงสรางพื้นฐานและระบบพื้นฐานผูประเมินสวนใหญ
เห็นวาอยูในระดับปานกลางและระดับมาก 
  ดวงเดน ศรีบุรี (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิธีการใหไดมา
ซึ่งอาสาสมัครอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และผูนําชุมชนเขามารวมบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน 2) ศึกษาปจจัยที่เปนมูลเหตุจูงใจในการเขารวมบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 3) ศึกษา
วิธีการในการสรางมวลชนสัมพันธในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบวา 1) วิธีการให
ไดมาซึ่งอาสาสมัครอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และผูนําชุมชน คือ การเชิญชวนเขารวมโครงการ
ตางๆ การใชมนุษยสัมพันธสรางความคุนเคย การสรางจิตสํานึก การลงพื้นที่พบปะรวมทั้งการจัด
กิจกรรมและนําทีมงานลงนิเทศและการติดตามผลงาน 2) ปจจัยที่เปนมูลเหตุจูงใจในการเขารวม
บริหารจัดการขยะมูลฝอย คือ การมีจิตสํานึก บุคคลมีความรูความสามารถ ผูนํา ความตองการเห็น
ชุมชนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 3) วิธีการในการสรางมวลชนสัมพันธในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
คือ การใชกลยุทธนําวิถีชีวิตประจําวันที่ประชาชนปฏิบัติเปนประจําอยูแลว นํามาปรับเขาสูระบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
  ตรีพร ชาติแสนปง (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชภูมิปญญาชาวบานในการ
แสวงหารายไดชุมชนเพิ่มเติม: กรณีศึกษาการผลิตน้ําดื่มบอปุของกองทุนหมูบาน บานบอปุองคการ
บริหารสวนตําบลดอนแกว โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการผลิตน้ํา
ดื่มบอปุที่ประสบผลสําเร็จ สามารถเพิ่มรายไดแกหมูบาน 2) ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในหมูบานเกี่ยวกับการผลิตน้ําดื่มบอปุ 3) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการผลิตน้ําดื่ม 
บอปุ ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยที่ทําใหการผลิตน้ําดื่มบอปุประสบความสําเร็จ คือปจจัยดานผูนํา
และคณะกรรมการกองทุนหมูบานทําการบริหารจัดการที่ดี โดยสมาชิกกองทุนหมูบานมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน สมาชิกพึงพอใจในความสําเร็จของการจัดการผลิตน้ําดื่มบอปุในระดับดี 2) สมาชิก
กองทุนหมูบานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตั้งแตระยะเริ่มตนและมีสวนรวมกับคณะกรรมการ
หมูบานทุกข้ันตอนทําใหการดําเนินเกิดประสิทธิภาพและความเขมแข็งของชุมชน 3) รูปแบบของการ
บริหารจัดการการผลิตน้ําดื่มบอปุ ควรมีการขยายผลเพื่อเปนตนแบบในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอยางมีคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน และเปนการเพิ่มรายไดใหแกชุมชนและสมาชิก 
นอกจากนั้นสมาชิกกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจตอระดับการบริหารจัดการของผูนําในระดับดี 
  ศมนฐวรรณ ชวดตาย (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยสนับสนุนโครงการกาซ
ชีวภาพ: กรณีศึกษาโครงการกาซชีวภาพขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว มีวัตถุประสงคเพื่อ  
1) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหาของชุมชนรวมกับภาครัฐและเอกชน โดยใช
โครงการกาซชีวภาพที่ริเริ่มโดยองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 2) ศึกษาปจจัยที่สงผลใหโครงการ
กาซชีวภาพประสบผลสําเร็จ 3) ศึกษารูปแบบการจัดการของโครงการกาซชีวภาพ เพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจและความขัดแยงของชาวบานซึ่งเปนการเมืองทองถิ่นและ 4) นํารูปแบบการจัดการที่ได
ไปเปนแบบอยาง สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหรือชุมชนอื่นตอไป ผลการศึกษาพบวา             
1) โครงการกาซชีวภาพสามารถแกไขปญหามลพิษจากฟารมสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพและโครงการ
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นี้มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการใหความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน 2) ปจจัยดานผูนํา 
เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหโครงการกาซชีวภาพประสบผลสําเร็จ 3) รูปแบบการจัดการของโครงการ
กาซชีวภาพมีสวนชวยสงเสริมใหชุมชนไดพึ่งตนเองชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจใหกับประชาชน      
และ 4) รูปแบบการชุมชนใหแกชุมชนอื่นตอไป แตทั้งนี้ตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ เพราะการจัดการรูปแบบนี้ตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 
  จิตราภา กุณฑลบุตร (2552) ผลการศึกษา พบวาไดศึกษาสมการที่เหมาะสมใน
การทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง คือ 
นิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระหวางป 2517 - 2521 จํานวน 1,568 คน 
ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
เพศ อาย ุและภูมิลําเนา 
  สรายุทธ เพ็ชรซีก (2553) ไดทําการวิจัยศึกษาประเภทของครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยแบงครอบครัวเปน 3 ประเภทไดแก ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive 
Style) แบบเขมงวด ควบคุม (Authoritarian Style) และแบบใชเหตุผล (Authoritative Style) 
พบวา ครอบครัวในปจจุบันคอนขางมีลักษณะผสมผสานกันมากกวาที่จะเปนแบบหนึ่งแบบใดโดย
สมบูรณ การบอกวาเปนแบบใดเปนเพียงการดูแนวโนมสวนใหญเทานั้นและเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดู
แบบใชเหตุผลจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่เลี้ยงดูอีกสองแบบ กลุมที่
มีผลการเรียนรองลงมา คือ กลุมเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบเขมงวด สวนการเลี้ยงดูแบบตามใจจะมีผลการ
เรียนต่ําที่สุด 
  ลักษณสุภา บัวบางพลู (2553) ไดทําการวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา
การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอรโดยใชกระบวนการกลุมในการจัดการเรียนการ
สอน พบวา การมีสวนรวมในกระบวนการกกลุมตามบทบาทหนาที่ในกลุม เมื่อทําการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคลแยกตามประเด็นความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่
ไดรับมอบหมาย 6 ดาน คือ ความรวมมือในกลุม การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน ทักษะการ
สืบคนขอมูล ความคิดสรางสรรค จริยธรรมคุณธรรมในการทํางานกลุม และภาพรวม ความรวมมือใน
กลุม พบวา โดยสวนใหญ นักศึกษามีพฤติกรรมดานจริยธรรมคุณธรรมในการทํางานกลุม อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.41 รองลงมาดานภาพรวม ความรวมมือในกลุม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.23 
ลําดับที่ 3 คือ ดานความคิดสรางสรรค คิดเปนคาเฉลี่ย 3.10 และ สองลําดับสุดทายคือ การเสนอ
ความคิดเห็นในการทํารายงาน อยูในระดับนอย คิดเปนคาเฉลี่ย 2.90 ความรวมมือในกลุม อยูใน
ระดับนอยที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 2.92 
  อนันต เดชโยธิน (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอกระนวน จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ดานการสงเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน ผูสู งอายุ  และผูพิการ ดานคุมครองดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดี ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
ดานการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย
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และสิ่งปฏิกูล ดานจัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก และดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  สัมฤทธิ์  สุขสงค (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริการงานของ
องคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิผลการบริหารอยูในระดับต่ํา เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวามีระดับประสิทธิผลปานกลางรวม 
4 ดาน ไดแกดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบกและดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและ
เยาวชน ผูสูงอายุ มีระดับประสิทธิผลต่ํา รวม 6 ดาน ไดแก ดานการรักษาและสงเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร ดานการจัดใหมีน้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค ดานการคุมครองและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ดานการรักษา
ความสะอาดของถนนทางเดิน ที่สาธารณะและการกําจัดขยะมูลฝอย และดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  ธีรธร เลอศิลป (2554) ไดทําการวิจัยศึกษาผลการใชกิจกรรมสื่อประสมที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พบวา 1) การใชกิจกรรมสื่อประสมในระหวางเรียนพิจารณาจากการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 15 ครั้ง ประกอบดวยผลงานจากกิจกรรม
ทั้งรายคู  เดี่ยวและกลุม สําหรับการเรียนการสอนดวยการใชกิจกรรมสื่อประสม และไดมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนการเขาคูหรือกลุมตามขอกําหนดระหวางการทํางานเดี่ยว คู หรือกลุมตามแผนการ
สอนดวยการใชกิจกรรมสื่อประสมที่วางแผนไวตลอดภาคเรียน สําหรับวิธีการดําเนินการทํากิจกรรม
การเรียนการสอนดวยการใชสื่อประสมที่ไดปฎิบัติจริง ตามความคิดเห็นของนักศึกษา คือ กิจกรรมคู
สลับกับกลุม เปนวิธีดีที่สุด 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการศึกษา
แบบเรียนรวม (SPE 3601) มีคะแนนสูงสุดรอยละ 93 ต่ําสุดรอยละ 48 และคาเฉลี่ยรอยละ 78 ซึ่ง
ถึงแมวาคะแนนเฉลี่ยจะอยูในระดับดี แตคะแนนต่ําสุดยังถือวาต่ํากวาเกณฑ สวนคะแนนระดับผลการเรียน
ของนักศึกษาในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) พบวานักศึกษาสวนใหญเกินกวาครึ่ง
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดถึงจํานวน 35 คน (รอยละ 52.2) ไดระดับผลการเรียน A รองลงมารอยละ 
16.4 และ 13.4 ไดระดับผลการเรียน B+ และ B ตามลาดับ โดยมีนักศึกษาจํานวน 4 คน คิดเปน
จํานวนรอยละ 6 ไดระดับผลการเรียน F 
  ลักษณสุภา บัวบางพลู (2554) ผลการศึกษา พบวาการมีสวนรวมในกระบวนการ
กลุมตามบทบาทหนาที่ในกลุม เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคลแยกตาม
ประเด็นความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 6 ดาน คือ ความรวมมือใน
กลุม การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน ทักษะการสืบคนขอมูล ความคิดสรางสรรค จริยธรรม
คุณธรรมในการทํางานกลุม และภาพรวม ความรวมมือในกลุม พบวา โดยสวนใหญ นักศึกษามี
พฤติกรรมดานจริยธรรมคุณธรรม ในการทํางานกลุม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.41 
รองลงมาดานภาพรวม ความรวมมือในกลุม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.23 ลําดับที่ 3 คือ ดานความคิด
สรางสรรค คิดเปนคาเฉลี่ย 3.10 และ สองลําดับสุดทาย คือ การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน 
อยูในระดับนอย คิดเปนคาเฉลี่ย 2.90 ความรวมมือในกลุม อยูในระดับนอยที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 2.92 
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  วัชรินทร โรจนนิรภัย (2554) ผลการศึกษา พบวา ขาราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย จังหวดันครราชสีมาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 46-60 ป 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปวช./ปวส. มีอายุราชการระหวาง 6-8 ป และเปนสมาชิกของสภา 
อบต. โคกไทย ในภาพรวมมีความคิดเห็นของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ตอประสิทธิผลของการปฏิรูประบบราชการ ทั้งดานการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสรางสวนราชการ ดานการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการบริหารงาน ดานการปฏิรูปวิธีงาน
งบประมาณ ดานการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล และดานการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม คานิยมของ
ขาราชการอยูในระดับปานกลาง 
  สุรพล จิตตดี (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารโครงการดูแล
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา การบริหารโครงการโดย
การนํานโยบายของผูสูงอายุของรัฐบาล งานการดูแลผูสูงอายุใหไดการพัฒนาชวยเหลือ สงเสริม และ
สนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองพิทักษสิทธิขั้นพื้นฐานตามขอบังคับและกฎหมาย เปนไปตาม
กรอบการวิเคราะห ไดแก แผนระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554) แผนระยะยาว (พ.ศ. 2545-2564) และ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มีการพัฒนาโครงการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทําใหผูสูงอายุในทองถิ่นมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งทางสุขภาพ รางกาย และจิตใจ ปจจัยที่ทําให
การบริหารโครงการดูแลใหผูสูงอายุไดรับบริการพื้นฐานดานตางๆ ประกอบดวยการสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น พบในเรื่อง ทรัพยากร ทัศนคติของผูปฏิบัติ โครงสรางระบบ
ราชการ และการสื่อสาร มีการประสานความรวมมือเปนอยางดีในการถายทอดเทคนิควิชาการและ
องคความรูจากสวนราชการ และองคกรภายในชุมชนรวมถึงแผนงาน ผลกระทบจากโครงการจัด
สวัสดิการสังคมและใหการสงเคราะหผูสูงอายุตามความตองการ มีผลกระทบในดานบวก มากกวา
ดานลบ คือ 1) ผลกระทบในดานบวก จะทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดีขึ้น ทั้งทาง สุขภาพรางกาย 
จิตใจและรายได โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ยากไร พิการ ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดจะ ไดรับประโยชน
จากนโยบายนี้เปนอยางมาก 2) ผลกระทบในดานลบ สวนใหญคิดวานโยบายโครงการพัฒนาดูแล
ผูสูงอายุ โดยสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและระดับทองถิ่นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็จะทําใหกระทบตอนโยบายในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชนกัน 
ผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินโครงการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานใน
ลักษณะเครือขายมากขึ้น ทั้งองคการชวยเหลือผูสูงอายุระหวางประเทศและองคกรภาครัฐ ในป พ.ศ. 2542  
ซึ่งเปนปสากลวาดวยผูสูงอายุมีการเรียกรองใหภาครัฐใหความสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุมากขึ้น มีการ
จัดทําปฏิญญาผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมขึ้นในป พ.ศ. 2545 ซึ่งปฏิญญาดังกลาวเปนแผนที่มีการ
ประกาศใชใหมีการดําเนินการระยะยาว เพื่อเปนการชวยเหลือและพัฒนาผูสูงอายุ ไดรับการดูแล
รักษาอยางเทาเทียม ผูสูงอายุในชุมชนไดพบกัน และผูสูงอายุมีความพอใจและมีความเปนอยูดีขึ้น 
 2.13.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  ฟอรสลันด (Forsslund, 1995) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับจิตใจในการพัฒนาตนเอง
และชุมชนวา ถาสมาชิกทุกคนมีความปรารถนาที่จะเสียสละหรืออุทิศตนเพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดลอม ภายใตความที่ดีงามของจิตใจยอมเปนการบงชี้           
ถึงความเปนอิสระและความเปนมนุษยซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักถึงปญหารวมกันของสมาชิก
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ในชุมชน ในรายงานการวิจัยยังอธิบายเพิ่มเติมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวาแนวคิดดังกลาว
จะสัมฤทธิ์ผลลงไดเพราะบทบาทของผูนํา สถาบันและสมาชิกทุกคนภายในชุมชนนั้นตองสราง
วิสัยทัศนในการพัฒนารวมกันโดยใชกิจกรรมที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของสมาชิกเปน
สื่อในทายที่สุดความเขมแข็งภายในหมูบานหรือชุมชนก็จะเกิดขึ้นอยางแนนอน 
  เพอรโนโม เมนดิซา พราบฮู (Purnomo, H., Mendiza, G.A., Prabhu, R., 2004)   
ไดทําการวิจัยรูปแบบการวางแผนความรวมมือของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัย
เวทีชาวบาน มีหลายขั้นตอน หลายเวทีของการวางแผนกอนที่จะทําการตัดสินใจ ขบวนการเริ่มตน
ดวยการออกสํารวจภูมิประเทศ และเขาใจทัศนคติของสวนรวม ความรวมมือหรือการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
  รามาคริสชา (Ramakrishna, 1998) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ อธิบาย
ถึงการศึกษาเฉพาะกรณีของการมีสวนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตกึ่งแหงแลงทางตอน
ใตของอินเดียวา ในอดีตแนวทางการพัฒนามักจะเกิดจากการสั่งการจากองคกรของรัฐ (Top – 
Down) ผลการพัฒนาจึงลมเหลวไมยั่งยืนแตเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการพัฒนาไปเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดทั้งป 
พฤติกรรมเหลานี้ไดบงชี้ใหเห็นถึงความเปนเจาของกันเปนอยางดี 
  พารดินิ อเบิรควาดีนา (Padini Abeywardena, 1993 อางถึงใน สุนิสิต สุขิตานนท และ
คนอ่ืนๆ, 2535) ไดทําการวิจัยเรื่อง Women’s Self-Rclianee Program in Sri Lanka พบวา ปจจัย
ที่มีผลตอการพึ่งตนเองของชาวชนบทในประเทศศรีลังกา คือ การมีสวนรวมของชาวชนบทใน
โครงการพัฒนาตางๆ และปลุกกระตุนใหมีทัศนะของการพึ่งตนเองใหมากๆ ดวย และพบวา
องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหชุมชนพึ่งตนเองไดตองมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1) การดําเนินงานมีลักษณะ
การสรางเครือขาย (Net Work) 2) การดําเนินงานในลักษณะแบบบูรณาการ หรือมีลักษณะแบบองค
รวม (Holistic) 3) การดําเนินงานมีลักษณะท่ีเดนๆ สําคัญ คือ เปนองคกรที่รวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรม
ที่เนนดานเศรษฐกิจชุมชน และองคกรที่เนนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4) 
องคกรชุมชนใหความสําคัญกับฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนที่สมบูรณและ
หลากหลายของชุมชน       5) ปจจัยรวมที่มีความสําคัญยิ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
ชุมชนไดแกการมีคณะกรรมการบริหารหรือผูนําชุมชนที่เขมแข็ง 6) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
7) กระบวนการสรางการเรียนรูที่มีผลตอการพัฒนาองคกรชุมชน 8) การสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก 
  สเตียร (Steers, 1997) ไดเสนอตัวแปรที่สําคัญที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลของ
องคการ 4 ประการคือ 1) ลักษณะขององคการ ซึ่งมีตัวบงชี้อยู 2 ตัว โครงสรางขององคการพิจารณา
ไดจากการกระจายอํานาจ การแบงงานตามความชํานาญพิเศษ ความเปนทางการ ชวงการบังคับ
บัญชา ขนาดขององคกร ขนาดของหนวยงานและเทคโนโลยีขององคกร ซึ่งพิจารณาไดจากการ
ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ ความรู 2) ลักษณะของสภาพแวดลอม ซึ่งพิจารณาไดจากสิ่งแวดลอม 2 ดาน 
คือ สิ่งแวดลอมภายนอก ตัวบงชี้ ความสลับซับซอน ความมั่นคง ความไมแนนอน สิ่งแวดลอมภายใน
หรือบรรยากาศองคกร ตัวบงชี้ คือ แนวโนมของความสําเร็จ ความเอาใจใสตอพนักงาน แนวทางการ
ใหรางวัล การลงโทษ ความมั่นคง ความเสี่ยง ความเปดเผยและความปกปด 3) ลักษณะของพนักงาน 
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พิจารณาจากความผูกพันตอองคกรและการปฏิบัติงานโดยตัวชี้วัดของความผูกพันตอองคกร คือ การจูงใจ 
เปาหมาย ความตองการ ความสามารถในการทํางาน ความชัดเจนของบทบาทของพนักงาน              
4) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ การพิจารณาจากตัวบงชี้ คือ การวางเปาหมายแนนอน การจัด
และการใชทรัพยากร การปรับตัวองคกรและการริเริ่มสิ่งใหม  
  อีเบิรท และมิเชล (Ebert & Micheal, 1975) ไดทําการวิจัยเรื่อง ระบบการเมืองมี
ผลตอการพึ่งตนเอง อธิบายการเริ่มตนชนบทไทยที่ผิดพลาดในอดีตวา เพราะการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาเกิดจากปจจัยทางการเมือง โดยผูมีอํานาจสั่งการใหประชาชนเปนผูปฏิบัติตามในสิ่งที่ไม
ตรงกับความตองการจึงเทากับเปนการครอบงําทางความคิดหรือการตัดสินใจของประชาชน เพราะแท
ที่จริงแลวปญหาที่เกิดขึ้นประชาชนภายในหมูบานยอมรูดีวาความตองการหรือปญหาคืออะไรและจะ
มีวิธีการแกปญหาอยางไร 
 
2.14 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่ไดรวบรวมมานั้น ผูวิจัยนํามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ ดวยการสรุปความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม ดวยการ
อางอิงหนังสือ รวมทั้งผลงานวิจัยของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ ผลของการทบทวนวรรณกรรม ประกอบ
กับแผนการกระจายอํานาจดานภารกิจหนาที่ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดนํามาเปนตัวกําหนดในการสรางคําถามการวิจัย 
วัตถุประสงค และนํามาใชเปนกรอบในการวิจัยไดดังภาพตอไปนี ้
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                ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
 

 
ภาพที่ 2.16 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
 

ตัวแปรตน ตัวบงชี้ของตัวแปรตน เครื่องมือวัด 

นโยบายสาธารณะ 
 

1. วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
2. นําไปปฏิบัติไดจริง 
3. มีประสิทธิภาพในการจัดการ 
 

แบบสอบถาม 
 

โครงสรางองคกร 
 
 

1. หนาที่งานชัดเจน                        
2. การควบคุมท่ีเหมาะสม  
3. การกระจายอํานาจ 
 

แบบสอบถาม 
 

ปจจัยการบริหารจัดการ
องคกร 

 
 

1. ภาวะผูนําที่เหมาะสม   
2. ทุนมนุษยที่เหมาะสม 
3. การมีสวนรวมของประชาชน 
4. การมีธรรมาภิบาล 
5. การสนับสนุน 

แบบสอบถาม 
 

โครงสรางองคกร 
   - อํานาจหนาที ่                      
   - การควบคุม  
   - การกระจายอํานาจ 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบล ในกลุมยุทธศาสตร

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
- ความพึงพอใจของประชาชน 
- การบริหารจัดการ การอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม              
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
  

ปจจัยการบริหารจัดการองคกร 
    - ภาวะผูนําที่เหมาะสม   
    - ทุนมนุษยที่เหมาะสม 
    - การมีสวนรวมของประชาชน 
    - การมีธรรมาภิบาล 
    - การสนับสนุน 

นโยบายสาธารณะ 
   - วัตถุประสงคทีช่ัดเจน 
   - นําไปปฏิบัติไดจริง 
   - มีประสิทธิภาพในการจัดการ 
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ตารางที่ 2.4 ผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลที่ใชในการศึกษา  
 

ตัวแปรตาม ตัวบงชี้ของตัวแปรตาม เครื่องมือวัด 

สัมฤทธิผลการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบล 
ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน 1  

 

  - ความพึงพอใจของประชาชน 
  - การบริหารจัดการและการอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม       
  - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
  - การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
 

แบบสัมภาษณ 

 
2.15 นิยามปฏิบัติการ         
 นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางปฏิบัติอยางกวางๆ ที่ผูบริหารทองถิ่นไดประกาศและ
ตัดสินใจ เลือกวาจะกระทําหรือไมกระทําอันจะเปนเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติทึ่จะทําใหบรรลุผลงานตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการสนองตอบความตองการของประชาชนโดย
สวนรวมเปนหลัก 
 โครงสรางองคกร หมายถึง การกําหนดสวนราชการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 126 ตอน 84 ก ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 
 การบริหารจัดการองคกร หมายถึง เครื่องมือสําคัญที่นําไปสูสภาพแหงการพัฒนาของ
องคการและสังคม ประเทศชาติอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความเปนธรรม ความสุจริตโปรงใส ความคุมคาเงิน  
 ธรรมาภิบาล หมายถึง เครื่องมือและแนวทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาค
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาชน อยางจริงจัง และตอเนื่อง เพื่อใหประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็ง 
มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทาง 
การเมือง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติทั้งจะสงผลกระทบตอชีวิต และความเปนอยูของประชาชน การมีสวนในการออกกฎหมาย 
(กฎหมายทองถิ่น ไดแก ขอบังคับ และขอบัญญัติ) นอกจากนี้ยังหมายถึง การเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนตั้งแตการไปใชสิทธิเลือกตั้ง การมีสวนรวมในการรับรูในกิจกรรมตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 165

 ความพึงพอใจของประชาชน หมายถึง ความรูสึกประทับใจ ความคาดหวังของผูรับบริการที่
มีตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในดานการใหบริการ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ความสะดวกรวดเร็วในการการชําระคาภาษีและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หมายถึง การสงเสริม
การพัฒนาและอนุรักษปาชุมชน การปรับปรุงฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น การกําจัด
ขยะมูลฝอยในตําบลที่ถูกวิธี การดูแลรักษาและพัฒนาที่ดินในตําบล การดูแลรักษาคุมครองปองกันที่
สาธารณประโยชนที่ใชรวมกัน การเสริมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม/การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน การเฝาระวังและปองกันควบคุมไฟปา ไฟลามทุง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดานมลพิษในตําบล 
 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง การดูแลรักษา
โบราณสถานในตําบล การสนับสนุนหรือจัดใหมีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในตําบล การสนับสนุนหรือ
จัดใหมีกิจกรรมงานประเพณีตามเทศกาลตางๆ และการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
 การบริหารงานแบบมืออาชีพ หมายถึง การดําเนินงานที่รวดเร็ว เปนอิสระ ไปสูความเปน
เลิศไดอยางมีประสิทธิภาพดวยภาวะของผูนําที่ดี ซึ่งไดแก มีการบูรณาการรวมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันไปสูการเปลี่ยนแปลง มีการศึกษาสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรและ
เครื่องมือในการทํางาน มีการศึกษาสมรรถนะขององคกร และมีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรได
ทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
 การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆ สําเร็จลงได
อยาง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชกลยุทธเชิงรุก  
ที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคกร นั้นคือ 
บุคคลที่ทํางานทั้งกรณีที่ทํางานรวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียวเพื่อบรรลุเปาหมายในการประกอบ
ธุรกิจใดๆ กลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและ
สถานการณ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและ
ขนาดจึงมีแผนกหรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ
แผนกหรือหนวยงานนั้น จะมากนอยก็ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากร
มนุษยดวยวาสําคัญยิ่งยวดมากนอยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษยถือเปนทั้งทฤษฎีในเชิง
วิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 ภาวะผูนําชุมชน หมายถึง คุณสมบัติของผูนําชุมชนที่สามารถชักนําใหคนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสูการบรรลุเปาหมายของวิสาหกิจชุมชน ไดแก สติปญญา ความดีงาม 
ความรูความสามารถ การสรางแรงจูงใจ ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ แหลงของอํานาจผูนํา ความสามารถในการปรับตัว ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุม
ตอผูนํา การยกยองและยอมรับจากชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความตองการและคาดหวัง
ของชุมชน ความยินดีในการปฏิบัติงานตามคําสั่งหรือคําขอรองของผูนํา ความสามัคคีและความ
รวมมือของกลุม การสรางความมั่นใจใหสมาชิก การเพิ่มพูนพัฒนาทักษะในงานของกลุม การพัฒนา
สุขภาพจิตของกลุมและ การจูงใจใหผูอื่นทําตามโดยไมบังคับ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุที่ไดมีโอกาส
รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติตามโครงการ รวมติดตามประเมินผล ซึ่งมีรูปแบบหรือ
ขั้นตอนการมีสวนรวม ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ไดแก การระบุปญหา การ
สาเหตุ การกําหนดความตองการ การเลือกแนวทางในการดําเนินการ 
 ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implemdntation) ไดแก การชวยเหลือดานทรัย
พากร การบริหารงานและการประสานงานและการขอความชวยเหลือ 
 ขั้นที่  3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  (Benefits) ไดแก  ความสําคัญของ
ผลประโยชน การกระจายผลประโยชนภายในกลุม ทั้งผลที่เปนประโยชนทาบวกและทางลบซึ่งอาจจะ
เปนทั้งประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 
 ขึ้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ไดแก การสังเกต การแสดง
ความเห็น การแสดงความชอบและการแสดงความคาดหวัง 
 การประยุกตใชเทคโนโลยี หมายถึง การดําเนินการเพื่อนําเทคโนโลยีมาประยุกตใหเปน
ประโยชนในการดําเนิน กิจการตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดนโยบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ 
การวางแผนทางการตลาด การบริหารการขนสง การสํารวจ วางแผน การบริหารจัดการ การ
ดําเนินงาน 
 การประสานงาน หมายถึง กิจกรรมการดําเนินการของโครงการดูแลผูสูงอายุหลายๆ 
ภารกิจใหไปอยางประสานสัมพันธกัน ประกอบดวย การทําความเขาใจตรงกันระหวางสมาชิก การ
สรางบรรยากาศแหงความรวมมือ การแบงงานและหนาที่รับผิดชอบชัดเจน การกําหนดตัวบุคคลเปน
ศูนยกลางติดตอสื่อสาร การแกไขปญหาการดําเนินงานและการควบคุมใหภารกิจบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ทองถิ่นนั้น มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนสุขของ
ชุมชนในทองถิ่นนั้น ปจจุบันราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา 
เทศบาล องคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบล 
 ภาวะผูนําชุมชน หมายถึง คุณสมบัติของผูนําชุมชนที่สามารถชักนําใหคนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสูการบรรลุเปาหมายของวิสาหกิจชุมชน ไดแก สติปญญา ความดีงาม 
ความรูความสามารถ การสรางแรงจูงใจ ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ แหลงของอํานาจผูนํา ความสามารถในการปรับตัว ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุม
ตอผูนํา การยกยองและยอมรับจากชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความตองการและคาดหวัง
ของชุมชน ความยินดีในการปฏิบัติงานตามคําสั่งหรือคําขอรองของผูนํา ความสามัคคีและความ
รวมมือของกลุม การสรางความมั่นใจใหสมาชิก การเพิ่มพูนพัฒนาทักษะในงานของกลุม การพัฒนา
สุขภาพจิตของกลุมและ การจูงใจใหผูอื่นทําตามโดยไมบังคับ 
 ยุทธศาสตร หมายถึง การมองทิศทางและวิเคราะหไปสูอนาคต โดยพิจารณาถึงทรัพยากร 
ปจจัยที่เก่ียวของ ทางเลือกตางๆ ความเปนไปไดขององคการเพื่อระดมมาใช และพิจารณาวาสามารถ
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นําองคการไปสูภารกิจและเปาหมายที่วางไวกลยุทธ คือ เครื่องมือที่กําหนดทิศทางการทํางานของ
หนวยงานเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการ 
 
 
 
 



บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง เรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดสระบุรี ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใชเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเปนกระบวนทัศนในการทําวิจัยที่สงเสริมเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน โดยสวนแรก การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บขอมูล 
เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือในเชิงประจักษ สามารถควบคุมและทํานายได (นิศา ชูโต, 2551) สวนที่สอง 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อใหทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่สําคัญ และมี
ความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคญัที่ทําการศึกษาอยางครบถวน จึงไดใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) เพื่อใหไดรายละเอียดชัดเจน และสามารถวิเคราะหใหทราบถึงเหตุผลที่มีสวน
สัมพันธกันกับขอมูลในเชิงปริมาณ  
 จากนั้นผูวิจัยยังใชการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร 
งานวิจัย เอกสารแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษา เพื่อเปน
แนวทางประกอบในการวิจัย โดยมีลําดับและขั้นตอนของการวิจัย ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้               
1) แหลงขอมูลในการวิจัย 2) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 4) การเก็บรวบรวม
ขอมูล และ 5) การวิเคราะหขอมูล   
 
3.1 แหลงขอมูลในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เลือกกลุมตัวอยาง
แบบสอบถามเจาะจง โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาประกอบดวย 
 3.1.1 แหลงขอมูลที่เปนเอกสาร เปนเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ที่ทางองคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี จัดทําขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินงานของทางราชการในเขตนั้นๆ 
เพื่องานวิจัยครั้งนี้ 
 3.1.2 ขอมูลที่เปนบุคคล ซึ่งแบงพื้นที่เปนจังหวัดผูวิจัยไดกําหนดตัวบุคคลที่ใหขอมูลที่
สําคัญที่ใชในการวิจัย มี 2 กลุม ดังนี้  
  3.1.2.1 ผูกํากับดูแลและผูบริหารที่อยูในองคการปกครองสวนทองถิ่นในกลุม
ยุทธศาสตรจั งหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก  จั งหวัดนนทบุรี  จั งหวัดปทุมธานี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ทั้งขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา ไดแก ทองถิ่นจังหวัด 
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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  3.1.2.2 ผูนําชุมชนและประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับสัมฤทธิผลการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ประกอบดวย กํานันและผูใหญบาน สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายแยก
ออกตามจังหวัดนั้นๆ 
 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้อยูในพื้นที่  4 จังหวัด ในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และจังหวัดสระบุรี) โดยเลือกจากองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จังหวัดละ 
1 ตําบล รวมทั้งสิ้น 4 ตําบล ไดแก 1) องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
2) องคการบริหารตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3) องคการบริหารสวน
ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4) องคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี  
  3.2.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   ประชากร ไดแก ผูนําชุมชน ทั้งที่ดํารงตําแหนงกํานันและผูใหญบาน 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสิ้น 
23,825 คน ดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 รายชื่อจังหวัดและจํานวนประชากร 
 

ลําดับที่ จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
จํานวนประชาชน 
ในเขตพื้นที ่(คน) 

1 นนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย  7,141  
2 ปทุมธานี องคการบริหารสวนตําบลคลองหก  11,125 
3 พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง  2,809 
4 สระบุร ี องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง  2,750 

รวม 23,825 
 
ที่มา: บริการขอมูลสถิติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2554) 
 
   กลุมตัวอยาง 
   การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนตอบแบบสอบถาม โดยอางถึง: 
สูตรของ Yamane (Taro Yamane, 1973) ในการคํานวณหากลุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยกําหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกิดข้ึนไดท่ีระดับ 0.05 ตามสูตร ดังนี้ 
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  สูตร          n   =        N 
                                       1+Ne2 

เมื่อ n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N = ขนาดของกลุมประชากร 
   e  = ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 
 
  แทนคา       =        23,825   
            1+23,825(0.052) 
    = 393  
 
   ในการวิจัยครั้งนี้ไดกลุมตัวอยางจํานวน 393 คน เพื่อใหงายตอการคํานวณ
ผูวิจัยจึงปรับใชเปน 400 คน มาหาคาเฉลี่ยในแตละจังหวัดเพื่อใหเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 
   สรุป จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงคํานวณตาม
สัดสวนที่เหมาะสมโดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ดังนี้ 

 

สูตร         n   =  
1N

nN  

  
โดยที่  n = ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

  N = จํานวนประชากรในแตละกลุม 
N1 = จํานวนประชากรทั้งหมด 

 
จํานวนกลุมตัวอยางที่จะสุมในกลุมจังหวัดนนทบุรี     =  

23,825
7,141x400      

    = 120 คน                     
 
จํานวนกลุมตัวอยางที่จะสุมในกลุมจังหวัดปทุมธานี      =  

23,825
11,125x400      

    = 187 คน                     
 

จํานวนกลุมตัวอยางที่จะสุมในกลุมจังหวัดอยุธยา       =  
23,825

2,809x400      

    = 47 คน                     
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จํานวนกลุมตัวอยางที่จะสุมในกลุมจังหวัดสระบุร ี      =  
23,825

2,750x400      

               = 46 คน                 
 
 จากการหาคาเฉลี่ยขางตนจึงไดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางของแตละจังหวัดที่ใชเปน
ตัวแทนในการวิจัยครั้งนี้ ดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 จํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
 
ลําดับที่ จังหวัด จํานวนประชากรกลุมตัวอยาง (คน) 

1 นนทบุรี 120 
2 ปทุมธานี 187 
3 พระนครศรีอยุธยา 47 
4 สระบุร ี 46 

รวม 400 
 
 การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางที่สุม
มานั้นมีความคลายคลึงกันอยูแลว จึงไมจําเปนตองนํามาศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลจาก
ทั้ง 4 จังหวัด โดยใชแบบสอบถามในการสุมตัวอยางเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลแตละจังหวัด 
  3.2.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   การวิจัยจะมีความถูกตอง และนาเชื่อถือนั้นการกําหนดประชากรผูใหขอมูล
สําคัญตองชัดเจน ในการวิจัยครั้งนี้ ดวยขอจํากัดดานเวลาและงบประมาณ ผูวิจัยไดใชวิธีสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกวา “การสุมแบบใชเกณฑผูวิจัย” (Judgmental Sampling)    
(สมศักดิ์  สามัคคีธรรม, 2548) โดยใชแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อใหได
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของโดยตรงที่เปนผูกํากับดูและผูบริหาร เปนผูที่จะใหสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) คือ 
  
 ทองถิ่นจังหวัด จังหวัดละ 1 คน     จํานวน   4 คน 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดละ 1 คน    จํานวน   4 คน 
 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดละ 2 คน        จํานวน   8 คน 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดละ 1 คน   จํานวน   4 คน 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดละ 1 คน    จํานวน   4 คน
    รวมทั้งสิ้น                      จํานวน           24 คน 
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 3.2.2 ตัวแปรอิสระ ไดแก  
  3.2.2.1 นโยบายสาธารณะ ประกอบดวย 
   - วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
   - นําไปปฏิบัติไดจริง 
   - มีประสิทธิภาพในการจัดการ 
  3.2.2.2 โครงสรางองคกร ประกอบดวย 
   - หนาที่งานชัดเจน 
   - การควบคุมท่ีเหมาะสม  
   - การกระจายอํานาจ 
  3.2.2.3 การบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย 
   - ภาวะผูนําที่เหมาะสม   
   - ทุนมนุษยที่เหมาะสม 
   - การมีสวนรวมของประชาชน 
   - การมีธรรมาภิบาล 
   - การสนับสนุน 
 3.2.3 ตัวแปรตาม คือ สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก 1) ความพึงพอใจของประชาชน 2) การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 3) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น และ 4) การบริหารงานแบบมืออาชีพ ภายใตเงื่อนไข ประกอบดวย 
  - ภายในกําหนดเวลา 
  - ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระบุรี ผูวิจัยใชการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกัน โดยใชเชิงปริมาณเปนหลัก ดังนั้น
เครื่องมือวิจัย ที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ จึงประกอบดวย 
 3.3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  
  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบดวย เพศ ที่อาศัย สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่มาของรายได รายไดตอเดือน 
ความเพียงพอของรายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในในถิ่นฐาน จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน
สมาชิกท่ีมีรายได และจํานวนสมาชิกท่ีไมมีรายได จํานวนนี้รวม 11 ขอ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดตัวแปรที่สงผลกระทบตอความสามารถในสัมฤทธิผลการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เปนแบบมาตร
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ประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย เฉยๆ เห็นดวย และเห็น
ดวยมากที่สุด ซึ่งจํานวนตัวแปรในดานตางๆ จํานวน 3 ดาน รวมจํานวน 86 ขอ ประกอบดวย  
  1. นโยบายสาธารณะ  
  2. โครงสรางองคกร  
  3. ปจจัยการบริหารจัดการองคกร  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จํานวน 3 ดาน รวมจํานวน 86 ขอ ประกอบดวย 
  1. ความพึงพอใจของประชาชน  
  2. การบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  
  3. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
  4. การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
  แบบสอบถามวัดภาวะผูนํา โดยใหบริการผูวิจัยไปดําเนินการสรางขั้นตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามวัดตัวแปรที่สงผลกระทบ 
  2. ศึกษา นิยาม ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถ ในการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  3. ใหความหมายและเขียนนิยามปฏิบัติการจากแนวทางศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
  4. เขียนขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตร
ประเมิน (Rating Scale) จํานวน 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมา เห็นดวยนอย และไม
เห็นดวย แลวนําไปใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขกอนให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณา 
  5. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น มาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาความสอดคลองและครอบคลุมของแบบสอบถามกับ
นิยามปฏิบัติการ และพรอมพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ หลังจากนั้นนํามาปรับแกขอคําถามตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวคัดเลือกขอคําถามที่มคีาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป  
  6. นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 5 ใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง 
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และนําไปทดสอบ (Tryout) กับผูนําชุมชน ซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบ
โดยตรงในฐานะที่ทานเหลานั้นเปนผูสรางความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ ในการมีสวนรวมของ
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน 
  7. วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item Analysis) ของแบบวัดทั้งฉบับแตละขอ
กับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เปนรายดานที่ไดจากการทดลอง (Tryout) มาวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Rroduct Moment Correlation) คัดเลือกคําถามที่มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 
0.20 ขึ้นไป 



 172

  8. นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 7 ไปหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานๆ ทั้ง
ฉบับจากนั้นนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคําถามเชื่อ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร
โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบของครอนบราค อางถึงใน พวงรัตน 
ทวีรัตน (2538) เชนเดียวกับ ยุทธ ไกยวรรณ (2545) โดยในแตละดาน  
  สําหรับผลของการทดสอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) นั้น เทากับ
หรือมากกวา 0.60 ถือวาเปนขอคําถามที่สามารถนําไปเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางได โดยผลของการทดสอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งมากกวา 0.60 ถือวา
แบบสอบถามมีความเที่ยงในการนําไปเก็บขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหและแปลความหมายได ซึ่งจากการนํา
แบบสอบถามไปทดสอบไดคาของความเชื่อมั่นเทากับ 0.878 
  9. จัดพิมพทําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและมีคุณภาพแลวมาจัดพิมพเปนรูปเลมที่
สมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
  ดังรายละเอียดลําดับขั้นตอนการสรางแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูนํา
ชุมชนในจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 ลําดับขั้นตอนการสรางแบบสอบถามวัดผลกระทบตอความสามารถในสัมฤทธิผลการ

บริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 

กําหนดจุดมุงหมายในการแสดงแบบวัด 

ศึกษา นิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ความหมายและเขียนนิยามปฏิบัติการ 

เสนอเครื่องมือวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา/ปรับปรุงแกไข 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

 
คัดเลือกขอคําถามที่มีความเที่ยงตรง 

IOC = ≥ 0.5 

นําแบบวัดไปทดลองใช (Tryout) เพื่อหาคาอํานาจ

ตัดทิ้ง 

 
คัดเลือกขอคําถามที่มคีาความสัมพันธ 

รายขอกับคะแนนรวม ≥ 0.20 

หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัดทิ้ง 

จัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 
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 3.3.2 เครือ่งมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  
  จากตัวแปรที่ใชศึกษา ซึ่งมีผลกระทบตอความสามารถในสัมฤทธิผลการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ทั้ง 3 ดาน ไดแก นโยบาย
สาธารณะ โครงสรางองคกร และปจจัยการบริหารจัดการองคกร ถูกนํามาตั้งเปนคําถามปลายเปด 
(Open – ended Questionnaire) จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทาน
เหลานั้นเปนผูสรางความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ การใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง  
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 24 คน  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  
  1) แบบสัมภาษณ ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี ้
   (1) ศึกษาทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดการวิจัย การนั้นไดราง
ชุดคําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณ 
   (2) ขอคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเกี่ยวกับรูปแบบชุด
คําถามแบบสัมภาษณเชิงลึก 
   (3) ปรับแกไขขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 
   (4) นําชุดคําถามที่ใชในการสัมภาษณไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 
  2) แบบบันทึกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการจัดเก็บขอมูลจะดําเนินการโดยผูวิจัยจัดเก็บดวยตัวเองและมีผูชวยวิจัย ในการเก็บ
ขอมูลจากแบบสัมภาษณที่วัดผลของสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งผูวิจัยมี
ขั้นตอนในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ยื่นตอกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตในการตอบ
แบบสอบถามและสัมภาษณ 
 3.4.2 ติดตอขอความรวมมือกับ ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตางๆ ที่เปนกลุมตัวอยางในการสัมภาษณและการนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
(ตามรายละเอียดในเรื่องกลุมตัวอยางและแผนการเลือกกลุมตัวอยาง) 
 3.4.3 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ใชในการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และโดยผูวิจัยศึกษาเอกสารเฉพาะในสวนที่มีการ
เชื่อมโยงถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย และขอมูลที่ไดรับการกลาวถึงในการสัมภาษณ ซึ่ง
สามารถจําแนกเอกสารที่ศึกษามีดังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10          
(พ.ศ. 2550- 2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) 
รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่องคการปกครองสวนถองถิ่น จัดทําขึ้น 
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 3.4.4 การสัมภาษณ (Interview) เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structure 
In-dept Interview) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
คําถามที่ใชเพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จ       
ในการบริหารจัดการองคกร 
  1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ โดยผูวิจัยติดตอโดยตรงทางโทรศัพท ไปยังกลุมตัวอยาง
ผู ใหการสัมภาษณ เพื่อชี้แจงแนะนําเบื้องตน กอนที่จะมีการทําหนังสือขออนุญาตจากทาง      
โครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ    
พรอมแบบสัมภาษณที่จะตามไปทีหลัง และดําเนินการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง
พรอมกันนั้น ผูวิจัยตองศึกษาประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูล เตรียมและศึกษา วิธีใช
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทกึและอุปกรณตางๆ ใหพรอมกอนดําเนินการสัมภาษณ 
  2) ขั้นดําเนินการสัมภาษณ ไดแก กอนการสัมภาษณผูวิจัยจะสนทนาสราง
ความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผล และขออนุญาต    
ใชเครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ ขออนุญาตใชกลองถายรูปเพื่อใชอางอิงในการสัมภาษณ 
รวมทั้งแจงใหทราบวาขอมูลตางๆ ที่บันทึกเสียงไวผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากผูใหสัมภาษณ       
ไมประสงคที่จะใหบันทึกเสียงในชวงใด ผูวิจัยก็จะไมบันทึกเสียงในชวงนั้น 
 3.4.5 การสนทนากลุม (Focus Group) วัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุมเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลในประเด็นโครงการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ภาวะผูนําชุมชน โดยการมีสวนรวมของผูนําชุมชนนําสู
ความสําเร็จ ในการนี้ผูวิจัยได ดําเนินการดังนี้ 
  3.4.5.1 การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุม ผูวิจัยจะทําการนัดหมายวัน
เวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกลาวกับผูบริหารองคกรบริหารสวนตําบลในทองถ่ินนั้น 
  3.4.5.2 หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแลว ผูวิจัยจะเดินทางไปยังพื้นที่กลุมเปาหมาย
กอนอยางนอย 1 วัน ทั้งนี้เพื่อตระเตรียมความพรอมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุม 
  3.4.5.3 ดําเนินการจัดสนทนากลุม โดยที่ผูวิจัยเปนผูดําเนินรายการของกิจกรรม 
  3.4.5.4 ขณะสนทนากลุม มีการบันทึกการดําเนินกิจกรรมดวยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
 3.4.6 สรุปผลจากการสนทนากลุม 
 3.4.7 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการใชแบบสอบถาม 
  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองพรอมผูชวยนักวิจัยโดยขอ
อนุญาตเก็บขอมูลและดําเนินการดังตอไปนี ้
  3.4.7.1 ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตนเองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงผูบริหารองคกรบริหารสวนตําบลนั้นๆ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคพรอมทั้งชี้แจงการพิทักษสิทธิ์ในการสอบถาม และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตามวัน เวลาราชการ 
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  3.4.7.2 ผูวิจัยอธิบายวิธีการเก็บขอมูลและกรอกขอมูลกับกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยาง
อนุญาต ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยสอบถามกลุมตัวอยางตามขั้นตอนของแบบสอบถามจากนั้นจึงนํากับ
มาวิเคราะหตามข้ันตอนตอไป 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ มาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณของขอมูลเหลานั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยเปรียบเทียบจากการฟงบันทึกเทปซ้ํา แลวนําขอมูล
ที่ไดมารวบรวมจัดระบบใหเปนหมวดหมู นําขอมูลที่เกี่ยวของมาสรุปหาใจความสําคัญโดยตีความหมาย 
และแยกแยะขอมูลที่มีความหมายเดียวกันอยูในแนวเรื่องเดียวกัน การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้ 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 3.5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ นํามาจัดกระทําเปนหมวดหมู เพื่อเปนขอมูลเสริมความแมนตรง
และชัดเจนของขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (Frequency)        
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (CV) และ คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พิชิต พิทักษสมบัติ, 2548) 
  ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด กําหนดให 4 คะแนน 
  ระดับเห็นดวยมาก กําหนดให 3 คะแนน 
  ระดับเห็นดวยนอย กําหนดให 2 คะแนน 
  ระดับไมเห็นดวย  กําหนดให 1 คะแนน 
  การแปลผล คาเฉลี่ย โดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2536) ดังนี้  
  ชวงคาเฉลี่ย   การแปลผล  
  3.26 - 4.00  =  ระดับมากที่สุด  
  2.56 - 3.25  =  ระดับมาก  
  1.76 - 2.55  =  ระดับนอย  
  1.00 - 1.75  =  ระดับนอยที่สุด 
  1) คาการกระจายสัมพัทธเปนคาที่ใชในการเปรียบเทียบการกระจายของขอมูลชนิด
เดียวกัน 2 ชุด ขึ้นไป วิธีหาคา การกระจายสัมพัทธที่ใชกันแพรหลาย คือ สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 
(Coefficient of Variation) ใชแทนดวยสัญลักษ C.V. มีสูตรดังนี้ 
 
   C.V  =  S.D * 100 / X  
  2) สถิติที่ ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบวัดบุคลิกภาพ 
   IOC = ∑R /N 
   เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความถูกตอง 
   ∑R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
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   N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  3) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรกับสัมฤทธิผลการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล โดยใชสถิติการถดถอย (Regression) 
 3.5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดังนี้ 
  3.5.2.1 ขอมูลที่ ไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิ เคราะหเอกสารเนื้อหา 
(Content Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
  3.5.2.2 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย 
เชื่อมโดยความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได โดยทําไปพรอมๆ กับการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งนี้เพื่อจะไดศึกษาประเด็นตางไดลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็
จะตามไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ เหลานั้น เพื่อตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไดนํามาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงทฤษฏี  
  3.5.2.3 การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล ในขั้นแรกผูวิจัยไดตรวจสอบวาได
ขอมูลเพียงพอแลวหรือยัง ขอมูลนั้นไดตอบปญหาของการวิจัยแลวหรือไม หากผูวิจัยพบวาไดขอมูลที่ไม
ตรงกัน ผูวิจัยจะตรวจสอบวาขอมูลที่แทจริงเปนอยางไร ซึ่งผูวิจัยไดเลือกวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ใช
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดังตอไปนี้
(Denzin, N., 1970) 
    1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน
วาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหลงของขอมูลแหลงที่มา
ที่จะพิจารณาในการตรวจสอบไดแก (1) แหลงเวลา ถาเวลาตางกันขอมูลที่ไดรับจะเหมือนกันหรือไม   
(2) แหลงสถานที่ ถาสถานที่ตางกันขอมูลที่ไดรับจะเหมือนกันหรือไม (3) แหลงบุคคล ถาบุคคลผูให
ขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิมอยูอีกหรือไม 
    2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบวา ขอมูลที่ผูวิจัยลงไปเก็บแตละครั้งจะแตกตางกันอยางไร ในกรณีที่ไมแนใจในคุณภาพของผู
รวบรวมขอมูลสนาม ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนตัวผูวิจัยใหมีหลายคนขึ้น 
    3) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การ
ตรวจ สอบวาถาใชแนวคิดทฤษฎีที่แตกตางไปจากเดิม จะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันมากนอย
เพียงใด 
    4) การตรวจสอบสาม เส าด านวิ ธี ร วบรวมข อมู ล  (Methodology 
Triangulation) คือการใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน เพื่อรวบรวมขอมูลเปนเรื่องเดียวกัน เชน ใช
วิธีการสังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกันนั้น ก็คือการศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย
นั้นเอง 
    5) การสรางบทสรุป และการพิสูจนบทสรุป เปนการนําแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยตางๆ ทางวิชาการมาสรางเปนบทสรุปรวมกับขอมูลที่เชื่อถือไดอีกครั้งหนึ่ง โดยเนนความ
เชื่อมโยง เพื่อนําไปสูการพิสูจนที่เปนรูปธรรม และตรงตอขอเท็จจริงที่ปรากฏ  
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  3.5.2.4 การหาขอสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของ
ผลการวิจัย (Conclusion Interpretation and Verification) เปนกระบวนการหาขอสรุปและ
ตีความหมายของผลหรือ ขอคนพบที่ไดจากากรแสดงขอมูล รวมถึงการตรวจสอบวาขอสรุป/
ความหมายที่ใชนั้นมีความถูกตองตรงประเด็นและนาเชื่อถือเพียงใด ขอสรุปและสิ่งที่ตีความออกมา
นั้น อาจจะอยูในรูปของคําอธิบาย กรอบแนวคิด หรือทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิเคราะห ดังภาพ
ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 กระบวนการขอสรุปและตีความหมายของผลสัมภาษณท่ีไดจากการแสดงขอมูล 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Miles & Hubrman, 1994 อางถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2549 
 
   สรุปผลวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากสวนที่ 1 และขอมูลเชิงคุณภาพจาก
สวนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางและแนวคิดทฤษฏีรวมทั้งผลการวิจัยที่ผานมา แลวสรุป
เนื้อหาจากการวิเคราะหทั้งหมดแสดงเปนสาระสําคัญที่เปนขอคนพบจากการวิเคราะห ก็จะไดกรอบ
หรือสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิผลของการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 ซึ่งสามารถแประยุกตใชกับการจัดการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่ว
ประเทศตอไปดังภาพที่ 3.3 ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เก็บรวบรวมขอมูล 
 

จัดระบบขอมูล 

คนหาและตรวจสอบ
ขอมูล 

 

แสดงขอมูล 
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ภาพที่ 3.3 องคประกอบของผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวน

ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 

ผลการวิเคราะหสวนที่ 1 ผลการวิเคราะหสวนที่ 2 
จากกลุมตัวอยางท้ัง 5 กลุม 

แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง เรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล
ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทาง
ที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน โดยผูวิจัยใชวิธีการวิจัยใชระเบียบวิธีวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ ใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณเปนหลักเพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูเกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษา แลวใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการจัดกระทํา
กับขอมูลดังกลาว และผูวิจัยยังใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเสริม เพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ จากผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษาแลวใช
กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการจัดกระทํากับขอมูลดังกลาวดังนั้นบทนี้จึงนําเสนอขอ
คนพบจากการวิจัย แลวนํามาสรุปผลรวมกัน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามจากผูนําชุมชนและประชาชน 
จํานวน 400 คน ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
เพื่อศึกษาถึงลักษณะของกลุมตัวอยาง ทางดานการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตร เพื่อไปพัฒนาโครงการชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารขั้น
พื้นฐานตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัว
แปรกับสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร และมีขั้นตอนการ
นําเสนอ ดังตอไปนี ้
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูนํา
ชุมชนและประชาชน จํานวน 400 คน ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดสระบุรี ไดแก เพศ ที่อาศัย สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่มาของรายได รายไดตอเดือน ความ
เพียงพอของรายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในในถิ่นฐาน จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนสมาชิกที่มี
รายได และจํานวนสมาชิกที่ไมมีรายได จํานวนนี้รวม 11 ขอ โดยใชคารอยละ  
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก ความพึงพอใจของประชาชน การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
และการบริหารงานแบบมืออาชีพ  
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  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานนโยบายสาธารณะที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก วัตถุประสงค
ที่ชัดเจน นําไปปฏิบัติไดจริง และมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยดานโครงสรางองคกรที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก หนาที่งาน
ชัดเจน การควบคุมท่ีเหมาะสม และการกระจายอํานาจ 
  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรที่มีผลตอสัมฤทธิผลการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก ภาวะ
ผูนําที่เหมาะสม ทุนมนุษยที่เหมาะสม การมีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาล และการ
สนับสนุน 
  ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหปจจัยดานนโยบายสาธารณะ ดานโครงสรางองคกร และดาน
การบริหารจัดการองคกร ดําเนินการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
  ตอนที่ 7 แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางจากทองถิ่น
จังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมจํานวน 
20 คน ในเขต จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี รวม 3 ดาน 
1) นโยบายสาธารณะ 2) โครงสรางองคกร และ 3) ปจจัยการบริหารจัดการองคกร จากนั้นนําขอมูล
มารวบรวมตรวจสอบ จัดระบบเปนหมวดหมูแลววิเคราะหขอมูล 
  เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ แทนความหมายดังตอไปนี ้
  สัญลักษณและความหมายทางสถิต ิ
  N  หมายถึง คาจํานวนประชากรในกลุมตัวอยาง 
  X        หมายถึง แทนคาเฉลี่ย 
  S.D.  หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  CV       หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
  t       หมายถงึ คาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักองคประกอบ 
  F  หมายถึง คาสถิติที่ใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
  Df  หมายถึง Degree of Freedom หรือ ชั้นของความอิสระ  
  Sig  หมายถึง Significant หรือนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  R      หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlations) 
  R2       หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความเชื้อถือไดของตัวแปรชี้วัด 
  Adjusted R2

 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความเชื้อถือไดที่ปรับแลว 
  Beta  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
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  B  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูนําชุมชน
และประชาชน จํานวน 400 คน ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดสระบุรี ไดแก เพศ ที่อาศัย สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่มาของรายได รายไดตอเดือน ความ
เพียงพอของรายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในในถิ่นฐาน จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนสมาชิกที่มี
รายได และจํานวนสมาชิกที่ไมมีรายได จํานวนนี้รวม 11 ขอ โดยใชคารอยละ  
 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม สถานะปจจุบัน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และสถานภาพ   
 

ลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (N=400) รอยละ 
สถานะปจจุบัน  
            ผูนําทองถ่ิน     127 31.80 
            ประชาชน 273 68.30 
เพศ 
            ชาย 223 55.80 
            หญิง 177 44.30 
อายุ  
            20 ป - ไมเกิน 30 ป    - - 

  31 ป - ไมเกิน 40 ป  86 21.50 
            41 ป - ไมเกิน 50 ป     209 52.30 
            51 ป ขึ้นไป  105 26.30 
ระดับการศึกษา  
            ประถมศึกษา   8 2.00 
            มัธยมศึกษาตอนตน  27 6.80 
            มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา 167 41.80 
            ปริญญาตรีขึ้นไป 198 49.50 
สถานภาพ 
            โสด - - 
            สมรส 323 80.80 
            แยกกันอยู/หยาราง 43 10.80 
            หมาย 34 8.50 
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 จากตารางที่  4 .1 ผลการวิ เคราะหขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงถึง
สถานะปจจุบัน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนประชาชน จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.30 
รองลงมาเปนผูนําชุมชน จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.80ในสวนเพศสวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.80 และเปนเพศหญิงจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.30 อายุ
สวนใหญอยูระหวาง 41 ป ไมเกิน 50 ป จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.30 รองลงมาอายุ
ระหวาง 51 ป ขึ้นไป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.30 สุดทาย อายุระหวาง 31 ป ไมเกิน 40 ป 
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 สุดทายสถานภาพสวนใหญสมรสแลว จํานวน 323 คน คิดเปน
รอยละ 80.80 รองลงมาแยกกันอยู/หยาราง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.80 สุดทายหมาย จํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม ระยะเวลาที่อยูในทองถิ่นปจจุบัน 

ศาสนา รายไดตอเดือน และความเพียงพอของรายได  
 

ลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (N=400) รอยละ 
ระยะเวลาที่อยูในทองถิ่นปจจุบัน  
            ต่ํากวา 1 ป     19 4.80 
            1ป  – 4 ป 101 25.30 
            5 ป – 8 ป 145 36.30 
            9 ป ขึ้นไป 135 33.80 
ศาสนา 
            พุทธ     353 88.30 
            อิสลาม 33 8.30 
            คริสต     14 3.50 
            ฮินด ู - - 
รายไดตอเดือน 
            ไมมีรายไดท่ีแนนอนในแตละเดือน  16 4.00 

  ต่ํากวา 5,000 บาท 22 5.50 
            5,001 บาท - 10,000 บาท   89 22.30 

  10,001 บาท - 15,000 บาท 115 28.80 
            15,001 บาท ขึ้นไป 158 39.50 
ความเพียงพอของรายได 
            เพียงพอ     366 91.50 
            ไมเพียงพอ 34 8.50 
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 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงถึงระยะเวลาที่
อยูในทองถิ่นปจจุบัน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในทองถิ่นระหวาง 5 ป ถึง 8 ป จํานวน 145 คน 
คิดเปนรอยละ 36.30 รองลงมาอาศัยอยู 9 ป ขึ้นไป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.80 รองลงมา 
1 ป ถึง 4 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.30 สุดทายอาศัยอยูต่ํากวา 1 ป จํานวน 19 คน       
คิดเปนรอยละ 4.80 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธจํานวน 353 คน คิดเปนรอยละรอยละ 88.30 
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.30 สุดทายนับถือศาสนาคริสต 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ในสวนรายไดตอเดือนมีรายได 15,001 บาท  จํานวน 158 คน 
คิดเปนรอยละ 39.50 รองมามีรายไดระหวาง 10,001 บาท ถึง 15,000 บาท จํานวน 115 คน คิด
เปนรอยละ 28.80 รองลงมา มีรายไดระหวาง 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปน
รอยละ 22.30 รองลงมา มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 และไมมี
รายไดที่แนนอนในแตละเดือนนอยสุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 สุดทายความเพียงพอของ
รายไดสวนใหญเพียงพอ จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 91.50 และรายไดไมเพียงพอ จํานวน 34 คน       
คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก ความพึงพอใจของประชาชน การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
และการบริหารงานแบบมืออาชีพ  

 
ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวน

ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ในความพึงพอใจของประชาชน  
n = 400 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
ระดับสัมฤทธิผล 

X  S.D. แปลผล 
ความพึงพอใจของประชาชน 
1. เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดใหบริการมีความรูในงาน
ที่บริการเปนอยางดี 

3.09 0.704 ระดับมาก 

2. ประชาชนและกลุมตางๆ ไดรับความพึงพอใจจากการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด 

3.13 0.763 ระดับมาก 

3. ประชาชนและกลุมตางๆ รบัฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากองคการบริหารสวนจังหวัด/เอกชน 

3.11 0.722 ระดับมาก 

4. ประชาชนและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการตัดสินใจการใช
งบประมาณ ในการดําเนินงานการบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัด 

3.10 0.723 ระดับมาก 

5. ประชาชนและกลุมตางๆ มีสวนรวมประสานการดําเนินการ
ปองกันปญหาตางระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ 

3.08 0.743 ระดับมาก 

รวม 3.10 0.731 ระดับมาก 
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 จากตารางที่ 4.3 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในดานความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวม มีระดับ
สัมฤทธิผลมาก (X =3.10, S.D.=0.731) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก 
ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 2 
ประชาชนและกลุมตางๆ ไดรับความพึงพอใจจากการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(X =3.13, S.D.=0.763) ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมาคือ ขอที่ 3 ประชาชนและกลุม
ตางๆ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากองคการบริหารสวนจังหวัด/เอกชน ( X =3.10, 
S.D.=0.723) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลนอยที่สุดคือ ขอท่ี 5 ประชาชนและกลุมตางๆ มีสวน
รวมประสานการดําเนินการปองกันปญหาตางระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ (X =3.08, S.D.=0.731) 
  

ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

n = 400 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
ระดับสัมฤทธิผล 

X  S.D. แปลผล 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
1. องคการบริหารสวนจังหวัดมีการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.11 0.733 ระดับมาก 

2. องคการบริหารสวนจังหวัดมีทิศทางการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3.10 0.747 ระดับมาก 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติแตละชนิดใหมีประสิทธิ-ภาพมากยิ่งขึ้น 

3.04 0.762 ระดับมาก 

4. องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหมีการจัดทําเครื่องมือ
ในการประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3.05 0.774 ระดับมาก 

5. องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหองคกรในระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่นมีบทบาทและสวนรวมในการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด 

3.06 0.763 ระดับมาก 

รวม 3.07 0.756 ระดับมาก 
 
  จากตารางที่ 4.4 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก (X =3.07, S.D.=0.756) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
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สัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดมีการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
เฉพาะดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ( X =3.11, S.D.=0.733) ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผล
รองลงมาคือ ขอที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ( X =3.10, S.D.=0.747) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผล
นอยที่สุดคือ ขอที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติแตละชนิดใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (X =3.04, S.D.=0.762) 
 

ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบนในศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

n = 400 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
ระดับสัมฤทธิผล 

X  S.D. แปลผล 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
1. องคการบริหารสวนจังหวัดมีกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในระดับชุมชนเกิดขึ้น 

3.08 0.728 ระดับมาก 

2. องคการบริหารสวนจังหวัดมีแหลงศึกษาเรียนรูธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในระดับชุมชน 

3.09 0.749 ระดับมาก 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดประชาสัมพันธอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นภายในพื้นที่สวนกลางมหา
นครออกไปสูวงกวางของสังคม 

3.14 0.699 ระดับมาก 

4. องคการบริหารสวนจังหวัดถายทอดขอมูลดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหแกผูที่สนใจทุกระดับใน
สังคม 

3.05 0.776 ระดับมาก 

5. องคการบริหารสวนจังหวัดขยายโอกาสดานการทองเที่ยวให
เกิดกับชุมชน เปนสวนเรงเราและเพ่ิมจิตสํานึกตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของคนในชุมชน 

3.18 0.708 ระดับมาก 

รวม 3.11 0.732 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก ( X =3.11, S.D.=0.732) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
สัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 5 องคการบริหารสวนจังหวัดขยายโอกาสดานการทองเที่ยวใหเกิดกับ
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ชุมชน เปนสวนเรงเราและเพิ่มจิตสํานึกตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของคนในชุมชน ( X =3.18, 
S.D.=0.708) ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมาคือ ขอที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาสัมพันธอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นภายในพื้นที่สวนกลางมหานครออกไปสูวง
กวางของสังคม ( X =3.14, S.D.=0.699) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลนอยที่สุดคือ ขอที่ 4 
องคการบริหารสวนจังหวัดถายทอดขอมูลดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหแก
ผูที่สนใจทุกระดับในสังคม (X =3.05, S.D.=0.776) 
 
  

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ในการบริหารงานแบบมืออาชีพ 

n = 400 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
ระดับสัมฤทธิผล 

X  S.D. แปลผล 
การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
1. องคการบริหารสวนจังหวัดสรางความเชื่อมโยงแบบพันธมิตร
โดยถายทอดขาวสารใหบุคลากรระดับตางๆ  

3.09 0.722 ระดับมาก 

2. องคการบริหารสวนจังหวัดมีการนําสูการเปลี่ยนแปลงในการ
ทําความตองการขององคการเพื่อตอบคําถามตางๆ เพื่อใหได
ความตองการนัน้ๆ ใหเปนจริง  

3.11 0.760 ระดับมาก 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดศึกษาสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากร
และเครื่องมือในการดําเนินการขององคการ เปนปจจัยที่ทําใหรู
วาองคการมีความพรอม  

3.19 0.729 ระดับมาก 

4. องคการบริหารสวนจังหวัดศึกษาศักยภาพขององคกร มี
ความสามารถหรือมีคุณภาพที่จะปฏิบัติงานไดดี ตองศึกษาวา
ควรตองเสริมสวนที่เปนชองวาง 

3.04 0.780 ระดับมาก 

5. องคการบริหารสวนจังหวัดสรางแรงจูงใจ การสรางความรูสึก
สนุกกับการทํางานใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข รักองคกร 
มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

3.05 0.780 ระดับมาก 

รวม 3.10 0.754 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในการบริหารงานแบบมืออาชีพ ในภาพรวม มีระดับ
สัมฤทธิผลมาก (X =3.10, S.D.=0.754) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก 
ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจากมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 3 
องคการบริหารสวนจังหวัดศึกษาสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรและเครื่องมือในการดําเนินการของ
องคการ เปนปจจัยที่ทําใหรูวาองคการมีความพรอม (X =3.19, S.D.=0.729) ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
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สัมฤทธิผลรองลงมาคือ ขอที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดมีการนําสูการเปลี่ยนแปลงในการทําความ
ตองการขององคการเพื่อตอบคําถามตางๆ เพื่อใหไดความตองการนั้นๆ ใหเปนจริง ( X =3.11, 
S.D.=0.760) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลนอยที่สุดคือ ขอที่ 4 องคการบริหารสวนจังหวัด
ศึกษาศักยภาพขององคกร มีความสามารถหรือมีคุณภาพที่จะปฏิบัติงานไดดี ตองศึกษาวาควรตอง
เสริมสวนที่เปนชองวาง (X =3.04, S.D.=0.780)  
 
ตารางที่ 4.7 สรุปคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการ

บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
      n = 400 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
ระดับสัมฤทธิผล 

X  S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจของประชาชน  3.10 0.731 ระดับมาก 
2. การบริหารจัดการ การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  3.07 0.756 ระดับมาก 
3. ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  3.11 0.732 ระดับมาก 
4. การบริหารงานแบบมืออาชีพ 3.10 0.754 ระดับมาก 

รวม 3.10 0.743 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 สรุปไดวาผลสัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก ( X =3.10, 
S.D.=0.743) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 4 ขอ โดยเมื่อเรียงจาก
มากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุดคือ ขอที่ 3 ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (X =3.11, S.D.=0.732) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมาคือ 
ขอที่ 4 การบริหารงานแบบมืออาชีพ (X =3.10, S.D.=0.754) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผล
นอยที่สุดคือ ขอที่ 2 การบริหารจัดการ การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ( X =3.07, 
S.D.=0.756) 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานนโยบายสาธารณะที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก วัตถุประสงค
ที่ชัดเจน นําไปปฏิบัติไดจริง และมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
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ตารางที่ 4.8 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ดานนโยบายสาธารณะในสวนวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

วัตถุประสงคที่ชัดเจน    
1. การกําหนด และการจัดทํานโยบายนั้นจะตองมีการดําเนินการ
โดยผูบริหารสูงสุดในการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนอยางไร 

3.11 0.648 20.84 

2. ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดและเผยแพรแผน
ยุทธศาสตรโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะประเภทมี
ผลกระทบอยางไร 

3.09 0.658 21.29 

3. มีการเผยแพรใหกับบคุลากรภายในองคกรและภายนอกไดทราบ 
โดยการกําหนดลักษณะการดําเนินงานที่สําคัญที่แสดงถึง
จุดมุงหมายขององคกรในแผนยุทธศาสตร 

3.11 0.701 22.54 

4. การจัดนโยบายถึงแผนยุทธศาสตรตองชัดเจนและงายตอการ
อธิบายตอคนในองคกรและผูสนใจทั่วไปพรอมทั้งไดนําไปปฏิบัติ
ปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณและขอมูลอยูเสมอ 

3.06 0.707 23.10 

5. ระดับผูบริหารมีการกําหนดการตรวจติดตาม ความคืบหนาของ
แผนงานในการประเมินนโยบาย 

3.04 0.731 24.05 

6. มีการสรุปผลงาน การดําเนินงานเทียบกับแผนที่ไดตั้ง
วัตถุประสงค 

3.17 0.672 21.20 

7. เมื่อพบวาผลในการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานใหวิเคราะห
หาสาเหตุแลวกําหนดมาตรการแกไข เพื่อนํามาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนในการออกขอบังคับ 

3.15 0.742 23.56 

รวม 3.10 0.694 22.39 
 
 จากตารางที่ 4.8 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามถึงดานนโยบายสาธารณะ พบวา กลุมตัวแปรในสวนวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.46 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.694 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 22.39 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา มีการสรุปผลงานการดําเนินงานเทียบกับแผนที่ไดตั้งวัตถุประสงค มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.672 และพบวา ระดับผูบริหารมีการกําหนดการตรวจติดตาม 
ความคืบหนาของแผนงานในการประเมินนโยบาย มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.04 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.731 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ดานนโยบายสาธารณะสวนการนําไปปฏิบัติไดจริง 

n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

การนําไปปฏิบัติไดจริง    
8. การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร
สูงสุดขององคกร และตองมั่นใจวาสามารถรองรับและปฏิบัติตาม
แผนใหมไดเพื่อไกรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารใน
องคกรดวย 

3.10 0.752 24.26 

9. แผนหรือโครงการที่สนองตอบตามนโยบายผูบริหารตองแสดงถึง
ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

2.98 0.762 25.57 

10. มีการเผยแพรนโยบายและผลการดําเนินงานดานการบริหารกับ
องคกรภายนอก  

3.06 0.791 25.85 

11. ลดผลกระทบอันรายแรงโดยการใชวิธีจัดการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

3.07 0.756 24.63 

12. จัดทําขั้นตอนในการวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร
และดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของกับมาตรการการบริหาร 

2.99 0.751 25.12 

13. ผูปฏิบัติตามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบตาง ๆ ทาง
เทคนิคของแผน 

3.04 0.745 24.51 

รวม 3.04 0.760 25.00 
 
 จากตารางที่ 4.9 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามถึงดานนโยบายสาธารณะ พบวา กลุมตัวแปรในสวนการนําไปปฏิบัติไดจริง 
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.04 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.760 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 25.00 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารสูงสุดขององคกร และตอง
มั่นใจวาสามารถรองรับและปฏิบัติตามแผนใหมไดเพื่อไกรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารใน
องคกรดวย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.10 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.752 และพบวา แผนหรือ
โครงการที่สนองตอบตามนโยบายผูบริหารตองแสดงถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย        
มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ดานนโยบายสาธารณะในสวนมีประสิทธิภาพ 

n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

มีประสิทธิภาพในการจัดการ    
14. จัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับระบุ และการเตรียมพรอม
เพื่อรองรับสถานการณ 

3.11 0.796 22.38 

15. มีขั้นตอนของความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับของ
บุคคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ 

3.17 0.735 23.19 

16. จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับการดําเนินงานที่
เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

3.16 0.715 22.63 

17. มีการปฏิบัติ งานดานการฝกอบรมสําหรับทุกหนวยงานและทุก
ระดับ เพื่อใหแนใจวาไดผลตรงกับระดับความสามารถที่จําเปนโดยมี
การอบรม 

3.03 0.765 25.25 

18. จัดทําการปฏิบัติงานสําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องคกรตาม ขั้นตอน 

3.03 0.762 25.15 

19. จัดเก็บและรักษาขอมูลบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร บรรยาย
ถึงองคประกอบหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

3.07 0.719 23.42 

20. สมรรถนะองคกรที่นําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็งทั้ง
ศักยภาพ ความสามารถและความพรอม 

3.05 0.736 24.13 

21. มีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองคกรทําให
ผูปฏิบัติมีแรงจูงใจในการทํางาน 

3.11 0.707 22.73 

รวม 3.09 0.729 23.59 
 
 จากตารางที่ 4.10 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานนโยบายสาธารณะ พบวา กลุมตัวแปรในสวนมีประสิทธิภาพใน
การจัดการ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.09 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.729 คาดวยสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.59 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา มีขั้นตอนของความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับของบุคคลากรในสาย
งานที่รับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.11 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.696 และพบวา จัดทําการ
ปฏิบัติงานสําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรตาม ขั้นตอน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 
3.03 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.11 สรุปดานนโยบายสาธารณะ ไดแก วัตถุประสงคที่ชัดเจน การนําไปปฏิบัติไดจริง และ
ประสิทธิภาพในการจัดการ การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
 รวมทั้งหมด 3 องคประกอบ  

n=400 
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุม

ยุทธศาสตร X  S.D. 
CV 
(%) 

แปลผล 

นโยบายสาธารณะ 
- วัตถุประสงคที่ชัดเจน 3.10 0.694 22.39 ระดับมาก 
- การนําไปปฏิบัติไดจริง 3.04 0.760 25.00 ระดับมาก 
- มีประสิทธิภาพในการจัดการ 3.09 0.729 23.59 ระดับมาก 

รวม 3.08 0.728 23.64 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4.11 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปสวนมากของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา กลุมตัวแปรดานนโยบายสาธารณะ ประเมินผลได 
คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.728 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคา
สวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.64 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.10 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.694 และพบวา        
การนําไปปฏิบัติไดจริง มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.04 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.760 อยูในระดับ
มาก ตามเกณฑเฉลี่ยที่กําหนดไว 
 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยดานโครงสรางองคกรที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก หนาที่งานชัดเจน 
การควบคุมท่ีเหมาะสม และการกระจายอํานาจ 
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ตารางที่ 4.12 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 

ดานโครงสรางองคกร ในสวนหนาที่งานชัดเจน      
n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D 
CV  
(%) 

หนาที่งานชัดเจน      
22. มีลักษณะงานที่ชัดเจน สําหรับกลุมผูบริหารระดับสูง 3.08 0.727 23.60 
23. มีการรวมหนาที่การงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันไว
ดวยกัน    

3.11 0.740 23.79 

24. จัดใหมีการรับมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
ครอบคลุมหนาที่รับผิดชอบของตนตอการควบคุมภายใน 

3.04 0.761 25.03 

25. จัดใหมีการมอบอํานาจเปนไปอยางเหมาะสมโดยระดับอํานาจ
สัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

3.01 0.725 24.09 

26. จัดใหมีการสอบทานความเหมาะสมของจํานวนบุคลากรใน
หนวยงาน 

3.05 0.736 24.13 

27. จัดใหมีเอกสารบรรยายลักษณะงานในแตละตําแหนง หรือ
วิธีการที่แสดงถึงการกําหนดคุณสมบัติที่ตองการในแตละตําแหนงงาน 

3.05 0.631 20.69 

28. ในองคกรไดรับปดชอบตามความเหมาะสม 2.99 0.734 24.55 
29. มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรทุกระดับอยางชัดเจน 
เพื่อบุคลากรทุกคนจะไดรูขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบ 

3.08 0.647 21.01 

รวม 3.05 0.713 23.38 
 
 จากตารางที่ 4.12 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานโครงสรางองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนหนาที่งานชัดเจน     
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.713 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.38 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา มีการรวมหนาที่การงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันไวดวยกัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.11 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740 และพบวา มีการกําหนดระบุรายละเอียดของงาน และการ
แบงงานใหแตละคนในองคกรไดรับปดชอบตามความเหมาะสม มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.99 สวน  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.13 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ดานโครงสรางองคกร ในสวนการควบคมุที่เหมาะสม      

n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

การควบคุมที่เหมาะสม 
30. มีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม เพื่อไมเปดโอกาสใหมีการใช
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

3.13 0.761 24.31 

31. มีระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และงาย
ตอการปฏิบัติ 

3.17 0.671 21.17 

32. ใหผูมีสวนไดเสียไดรูขอมูลขาวสาร 2.98 0.793 26.61 
33. มีระบบขอมูลที่ถูกตองและการรายงานที่ชัดทําใหเกิดการ
ควบคุมที่เหมาะสม 

3.07 0.790 25.73 

34. มีขอกําหนด จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบุคลากรทุกฝาย 
เพื่อไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ องคกรหรือแสวงหาผลประโยชน
จากหนาที่การงานในความรับผิดชอบ 

3.02 0.779 25.79 

35. มีการกําจัดหรือลดปจจัยตางๆ ที่จะขัดขวางไมใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงค นั่นคือ การปกปองมูลคาที่องคกรมีอยูไมใหถูกทําลายไป 

2.98 0.883 29.63 

36. มีระบบควบคุมภายในองคกร และการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน 

2.98 0.883 29.63 

รวม 3.05 0.794 26.03 
 
 จากตารางที่ 4.13 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานโครงสรางองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนการควบคุมที่
เหมาะสม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.794 คาดวยสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 26.03 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา มีระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และงายตอการปฏิบัติ  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.671 และพบวา ใหผูมีสวนไดเสียไดรูขอมูล
ขาวสาร มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.793 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.14 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ดานโครงสรางองคกร ในสวนการกระจายอํานาจ      

n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

การกระจายอํานาจ 
37. ตองเปนนิติบุคคล เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  3.26 0.534 16.38 
38. มีอิสระในการบริหารงาน มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่  2.98 0.883 29.63 
39. ประชาชนในทองถิ่นตองเขามามีสวนรวม   3.26 0.534 16.38 
40. มีงบประมาณในการดําเนินงานเปนของตนเอง 3.17 0.775 24.45 

รวม 3.17 0.681 21.48 
 
 จากตารางที่ 4.14 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานโครงสรางองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนการกระจายอํานาจ 
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.681 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 21.48 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ประชาชนในทองถิ่นตองเขามามีสวนรวม และตองเปนนิติบุคคล เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเองมีคะแนนเทากันโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.26 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.534 และ
พบวา มีอิสระในการบริหารงาน มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.883 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญมีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ มีคาความเบ และ
ความโดง เทากับ 0.00 และ -0.93 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.15 สรุปแผนโครงสรางองคกร หนาที่งานชัดเจน การควบคุมที่เหมาะสม และการกระจาย

อํานาจ ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร รวมทั้งหมด        
3 องคประกอบ  

n=400 
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุม

ยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

แปลผล 

โครงสรางองคกร 
  - หนาที่งานชัดเจน 3.05 0.713 23.38 ระดับมาก 
  - การควบคุมท่ีเหมาะสม 3.05 0.794 26.03 ระดับมาก 
  - การกระจายอํานาจ 3.17 0.681 21.48 ระดับมาก 

รวม 3.09 0.729 23.59 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4.15 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปสวนมากของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา กลุมตัวแปรดานโครงสรางองคกร ประเมินผลได 
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คาเฉลี่ย 3.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.729 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคา
สวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.59 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การ
กระจายอํานาจ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.681 และพบวา หนาที่งาน
ชัดเจน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.05 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.713 ตามลําดับ อยูในระดับมาก
ตามเกณฑเฉลี่ยที่กําหนดไว 
 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรที่มีผลตอสัมฤทธิผลการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก ภาวะผูนํา     
ที่เหมาะสม ทุนมนุษยที่เหมาะสม การมีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาล และการสนับสนุน 
 
ตารางที่ 4.16 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 

ดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร ในสวนภาวะผูนําที่เหมาะสม        
n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

ภาวะผูนําที่เหมาะสม   
41. ผูนํามีความรู ความสามารถ การใชสติปญญานั้นๆ เพื่อแกไข
ปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได เมื่อมีสติปญญาดีก็เกิด 

3.11 0.745 23.95 

42. ผูนํามีทักษะในการคลี่คลายความขัดแยง เพื่อรับมือกับชวงเวลา
แหงการตอตาน และความ ตึงเครียด ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดและเปน
ผูมีบารมีในการตัดสินใจ 

2.82 0.777 27.55 

43. ผูนํามีทักษะในการสื่อสารที่จะทําใหสามารถพูดและเขียนได
อยางนาเชื่อถือ 

3.12 0.779 24.97 

44. ผูนํามีทักษะดานมนุษยสัมพันธที่จะสามารถรับรูและรับฟงสิ่งที่
ผูอื่นตองการสื่อออกมาจริงๆ 

3.06 0.676 22.09 

45. ผูนําการควบคุมดวยระบบเอกสาร ระบบของงานที่เกี่ยวของ 2.96 0.765 25.84 
46. ผูนํามีทักษะในการเจรจาตอรองที่จะทําใหกลุมตางๆ  2.98 0.880 29.53 
47. ผูนํามีจิตสํานึกเกิดขึ้นในตัวของผูนํา เปนแรงกระตุนที่เกิดข้ึน
จากความสัมพันธตอแรงจูงใจที่จะโนมนาวใหผูปฏิบัติงานมีควา 

2.96 0.839 28.34 

รวม 3.00 0.780 26.00 
 
 จากตารางที่ 4.16 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนภาวะ
ผูนําที่เหมาะสม  ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.780 คาดวยสัมประสิทธิ์
ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 26.00 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูนํามีทักษะในการสื่อสารที่จะทําใหสามารถพูดและเขียนไดอยาง
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นาเชื่อถือ มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.12 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.779 และพบวา ผูนํามีทักษะใน
การคลี่คลายความขัดแยง เพื่อรับมือกับชวงเวลาแหงการตอตาน และความ ตึงเครียด ที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดและเปนผูมีบารมีในการตัดสินใจ มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.82 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.777 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่4.17 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 

ดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร ในสวนทุนมนุษยที่เหมาะสม        
n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

ทุนมนุษยทีเ่หมาะสม 
48. มีการพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศเพ่ือสรางการเขาใจโดย
กําหนดกลยุทธในการพัฒนาใหสามารถสอนงานได เปนระดับที่มี
ความรูสรางความชํานาญในงานเปนอยางดี 

2.96 0.839 28.34 

49. การพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรู เพื่อใหวิเคราะหเปน 
โดยกําหนดกลยุธในการพฒันาใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในงานอยางดีเลิศ  

3.32 0.536 16.14 

50. มีการพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรูและภูมปญญาเพื่อให
สังเคราะหเปน โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาใหมีความสามารถ
ในการวางแผนงานและจัดระบบงานเปนกระบวนการวินิจฉัย 

2.96 0.839 28.34 

51. มีความสามารถในการอธิบายตามเชิงตรรกะในการขยายความ
เนื้อหาของทฤษฎี ปญหาหลายๆ ดาน 

3.32 0.533 16.05 

52. มีความสามารถในการการสังเคราะหในงานไดเปนอยางด ี 3.10 0.779 25.13 
53. มีการสงเสริมใหองคกรบรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วางไว โดย
คนในองคกรใชความรู และความสามารถที่เปนทุนของตนเองในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

3.10 0.731 23.58 

54. มีการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยทุนมนุษยที่มีอยูมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญ สามารถ นํามาใชเพื่อชวยสราง
ความแตกตางใหกับองคกร 

2.84 0.799 28.13 

รวม 3.09 0.722 23.37 
 
 จากตารางที่ 4.17 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนทุน
มนุษยที่เหมาะสม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.09 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.722 คาดวยสัมประสิทธิ์
ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.37 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรู เพื่อใหวิเคราะหเปน โดยกําหนด
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กลยุธในการพัฒนาใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานอยางดีเลิศ มีคะแนนโดย
เฉลี่ยสูงสุด 3.32 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.536 และพบวา มีการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน โดยทุนมนุษยที่มีอยูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ สามารถ นํามาใชเพื่อชวยสราง
ความแตกตางใหกับองคกร มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.84 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.779 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.18 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 

ดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร ในสวนการมีสวนรวมของประชาชน     
n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

การมีสวนรวมของประชาชน 
55. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ-จัดจางโดย
การจัดตั้งตัวแทนชุมชนรวมกันเปนกรรมการ 

3.13 0.798 25.50 

56. การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการประชุม
ขององคการบริหารสวนตําบล 

3.14 0.695 22.13 

57. การสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนและไดสงเสริมการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุม 

3.05 0.681 22.33 

58. สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและรวมจัดทําแผนพัฒนาประจําป 

3.01 0.769 25.55 

59. เปดโอกาสใหประชาชนในตําบลเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายและการใชงบประมาณของ อบต. 

3.17 0.623 19.65 

60. การมีสวนเขารวมประชุมกับเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน  

2.98 0.812 27.25 

61. การมีสวนรวมนําเสนอโครงการตางๆ เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณของรัฐ 

3.21 0.607 18.91 

62. การมีสวนรวมประสานการดําเนินการปองกันปญหาตางๆ 
ระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ 

3.05 0.801 26.26 

63. การมีสวนเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อ จัดจางของเจาหนาที่ 3.20 0.666 20.81 
64. การมีสวนรวมเปนกรรมการประเมินผลและใหคําแนะนําตอการ
ปองกันและแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหเจาหนาที่นําไปปฏิบัติ 

2.97 0.794 26.73 

65. ทานและชุมชนของทานไดรับขอมูล ที่เปนประโยชนจาก
เจาหนาที่และผูเกี่ยวของ 

3.16 0.692 21.90 

รวม 3.10 0.721 23.26 
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 จากตารางที่ 4.18 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนการมี
สวนรวมของประชาชน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.10 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721 คาดวย
สัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.26 เปอรเซ็นต
ของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมีสวนรวมนําเสนอโครงการตางๆ เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณของรัฐ มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.21 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.607 และพบวา การมี
สวนรวมเปนกรรมการประเมินผลและใหคําแนะนําตอการปองกันและแกไขปญหาตางๆ เพื่อให
เจาหนาที่นําไปปฏิบัติ มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.97 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.794 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.19 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 

ดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร ในสวนการมีธรรมาภิบาล     
n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

การมีธรรมาภิบาล 
66. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองคกร 3.07 0.761 24.79 
67. ความบริสุทธิ์ของเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน 3.07 0.752 24.50 
68. ความพรอมของ อบต.ทีจ่ะใหประชาชนทั่วไปโดยไมเลือกปฏิบัติ 2.93 0.757 25.84 
69. การเคารพในสิทธิความเสมอภาคของประชาชน 3.09 0.751 24.30 
70. การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ อบต. โดยยึดมั่นในความถูกตอง
ดีงามและเปนแบบอยางแกประชาชน 

3.09 0.713 23.07 

71. ความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารและพนักงานขององคกรบริหาร
สวนตําบล 

3.13 0.715 22.84 

72. การออกขอบังคับตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 3.01 0.788 26.18 
73. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ตอขอบังคับ 

3.09 0.689 22.30 

74. การบังคับใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ 3.11 0.648 20.84 
75. การใหความรูตอประชาชนเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของ
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการจัดเก็บภาษี 

3.09 0.658 21.29 

76. การออกกฎระเบียบ ขอบังคับของ อบต. สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน 

3.11 0.701 22.54 

77. การออกขอบัญญัติของอบต. เปนไปตามที่กฎหมายไดไดให
อํานาจไว 

3.06 0.707 23.10 

78. การบังคับใชขอบัญญัติตําบล รวมทั้งกฎหมายอยางเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัติกับบุคคล หรือกลุมใดเปนกรณีพิเศษ 

3.04 0.731 24.05 

รวม 3.07 0.720 23.48 
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 จากตารางที่ 4.19 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนการม ี     
ธรรมาภิบาล ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.720 คาดวยสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.48 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารและพนักงานขององคกรบริหารสวนตําบล มี
คะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.715 และพบวา ความพรอมของ อบต.ที่จะ
ใหประชาชนทั่วไปโดยไมเลือก มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.93 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.757 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.20 หาคาเฉลี่ย ต่ําสุด – สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร สัมประสิทธิ์ของความผันแปร 

ดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร ในสวนการสนับสนุน     
n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

การสนับสนุน 
79. มีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุน 3.17 0.672 21.20 
80. มีการสนับสนุนทางสังคมในการฟนฟูสมรรถภาพประชาชนที่
ดอยโอกาส 

3.15 0.742 23.56 

81. มีการสนับสนุนใหประชาชน / กลุม / องคกรตาง ๆ เขามาเปน
กรรมการตรวจสอบพัสดุของ อบต 

3.10 0.752 24.26 

82. มีการสนับสนุนจัดตั้งหนวยขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับ
แผนนโยบายและการดําเนินงานของ อบต. 

2.98 0.762 25.57 

83. มีการประชาสัมพันธสิทธิและหนาที่ของประชาชนเกี่ยวกับ อบต. 3.06 0.791 25.85 
84. มกีารสนับสนุนสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น 

3.07 0.756 24.63 

85. มีการสนับสนุนและบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลเขากับ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

2.99 0.751 25.12 

86. ติดตามสอดสองเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนจากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ/เจาหนาทีข่องรัฐในจังหวัด  

3.03 0.742 24.49 

รวม 3.07 0.746 24.30 
 
 จากตารางที่ 4.20 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึงดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร พบวา กลุมตัวแปรในสวนการ
สนับสนุน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.746 คาดวยสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 24.30 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อ
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พิจารณารายขอ พบวา มีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุน มีคะแนนโดยเฉลี่ย
สูงสุด 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.672 และพบวา มีการสนับสนุนจัดตั้งหนวยขอมูลขาวสาร
แกประชาชนเกี่ยวกับแผนนโยบายและการดําเนินงานของ อบต. มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวน      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.21 สรุปปจจัยการบริหารจัดการองคกร ภาวะผูนําที่เหมาะสม ทุนมนุษยที่เหมาะสม การ

มีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาล และการสนับสนุน การบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร รวมทั้งหมด 5 องคประกอบ  

n=400 
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุม

ยุทธศาสตร X  S.D. 
CV  
(%) 

แปลผล 

ปจจัยการบริหารจัดการองคกร 
  ภาวะผูนําที่เหมาะสม 3.00 0.780 26.00 ระดับมาก 
  ทุนมนุษยที่เหมาะสม 3.09 0.722 23.37 ระดับมาก 
  การมีสวนรวมของประชาชน 3.10 0.721 23.26 ระดับมาก 
  การมีธรรมาภิบาล 3.07 0.720 23.48 ระดับมาก 
  การสนับสนุน 3.07 0.746 24.30 ระดับมาก 

รวม 3.07 0.737 24.03 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4.21 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปสวนมากของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา กลุมตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการองคกร
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.737 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่ง
คานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 24.03 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา การมีสวนรวมของประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.10 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721 และ
พบวา ภาวะผูนําที่เหมาะสม มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.780 
ตามลําดับ อยูในระดับมาก ตามเกณฑเฉลี่ยที่กําหนดไว 
 สรุปวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานของตัวแปร รวมทั้งหมด 3 ดาน ไดแก นโยบายสาธารณะ 
โครงสรางองคกร และปจจัยการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย วัตถุประสงคที่ชัดเจน นําไป
ปฏิบัติไดจริง มีประสิทธิภาพในการจัดการ หนาที่งานชัดเจน การควบคุมที่เหมาะสม การกระจาย
อํานาจ ภาวะผูนําที่เหมาะสม ทุนมนุษยที่เหมาะสม การมีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาล 
และการสนับสนุน โดยใชแบบสอบถามจากผูสูงอายุ จํานวน 400 คน ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาถึงลักษณะของกลุมตัวอยาง ทางดาน
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร เพื่อไปพัฒนาโครงการชวยเหลือ สงเสริม 
และสนับสนุนใหเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีผลตอสัมฤทธิผลของ      
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบล การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร จากการวิเคราะห
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรกับความสามารถในการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร            
โดยผลวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดสรุปได ดังตาราง 4.22 
 
ตารางที่ 4.22 สรุปผลการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 1 รวมทั้งหมด 3 ดาน  
n=400 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตร X  S.D. 

CV  
(%) 

แปลผล 

นโยบายสาธารณะ 3.08 0.728 23.64 ระดับมาก 
โครงสรางองคกร 3.09 0.729 23.59 ระดับมาก 
ปจจัยการบริหารจัดการองคกร 3.07 0.737 24.03 ระดับมาก 

รวม 3.08 0.731 23.74 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 4.22 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปสวนมากของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา กลุมตัวแปรการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตร ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 คาดวยสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 23.74 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา โครงสรางองคกร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.09 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.729 และพบวา ปจจัยการบริหารจัดการองคกร มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.07 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.737 ตามลําดับ อยูในระดับมาก ตามเกณฑเฉลี่ยที่กําหนดไว 
 
 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหปจจัยดานนโยบายสาธารณะ ดานโครงสรางองคกร และดานการ
บริหารจัดการองคกร ดําเนินการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
 1) ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ดานนโยบายสาธารณะ 
 2) ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ดานโครงสรางองคกร 
 3) ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ดานการบริหารจัดการองคกร  
 1. ปจจัยที่มีผลตอการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ดานนโยบาย
สาธารณะ พยากรณตัวแปร (Y) และโดยกําหนดให  วัตถุประสงคที่ชัดเจน นําไปปฏิบัติ ไดจริง                
มีประสิทธิภาพในการจัดการ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงใชสัญลักษณดังตอไปนี้ 

Y = สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 

X1 = วัตถุประสงคที่ชัดเจน  
X2 = นําไปปฏิบัติไดจริง  
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X3 = มีประสิทธิภาพในการจัดการ  
 
ตารางที่ 4.23 เมตริกซคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรดานนโยบายสาธารณะ  
 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 
Y 1.000    
X1 .320** 1.000   
X2 .299** .070 1.000  
X3 .004 .022 .126* 1.000 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 จากตารางที่ 4.23 เมตริกคาสัมพันธสหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณแตละตัวมี
ความสัมพันธกันโดยเรียนลําดับความสัมพันธสูงสุดคือสัมฤทธิผลการบริหาร (Y)  กับ วัตถุประสงคที่
ชัดเจน (X1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.320 รองลงมาเปนความสัมพันธระหวางนําไป
ปฏิบัติไดจริง (Y) กับ การใหบริการและผูรับบริการ (X2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.229 
และความสัมพันธระหวางสัมฤทธิผลการบริหาร (Y) กับ มีประสิทธิภาพในการจัดการ (X3) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.004 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
พยากรณกับตัวแปรเกณฑ ปรากฏวามีความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.022 ถึง 0.320 โดยมี
คาสัมพันธกับตัวแปรเกณฑสูงสุด คือวัตถุประสงคที่ชัดเจน (X1)   
 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะหการแปรปรวนจากตัวแปรเกณฑและตัวแปรพยากรณ นโยบายสาธารณะ  
 

สมการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

X1, X2 
 

Regression 1.040 2 0.520 51.703 0.000 
Residual 3.994 397 0.010   
Total 5.034 399    

 

Predictors: (Constant), X1, X2 
Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปร
เกณฑ และตัวแปรพยากรณ มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง ระหวางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรตน 
2 ตัวแปรในมิติของวัตถุประสงคที่ชัดเจน (X1) การใหบริการและผูรับบริการ (X2) อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการคํานวณ จะสามารถนําไปสรางสมการได โดยมีตัวแปรพยากรณ ดังตารางที ่
4.25 

 

ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยใชตัวแปรพยากรณ วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
(X1) การใหบริการและผูรับบริการ (X2) พยากรณตัวแปรการพัฒนาองคการ (y)  

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. 

B Beta 
Constant 0.388 0.155 0.151 2.138  23.256 0.000 

X1 0.320 0.103 0.100 0.171 0.343 7.655 0.000 
X2 0.455 0.207 0.203 0.132 0.323 7.216 0.000 

 
Predictors: (Constant), X1, X2 
Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางที่ 4.25 พบวา ตัวแปรอิสระที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการตามลําดับความสัมพันธ 
คือ วัตถุประสงคที่ชัดเจน (X1) การใหบริการและผูรับบริการ (X2) ทั้ง 2 ตัวแปรที่มีปจจัยโดยตรงตอ
สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดของตัวแปรชี้วัดการบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (R2 Square) เทากับ 0.155 
และมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดที่ปรับแลวของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน (R2

 Adjusted) เทากับ 0.151 แสดงวา 
วัตถุประสงคที่ชัดเจน การใหบริการและผูรับบริการ ทั้ง 2 ตัวแปรสามารถทํานายสัมฤทธิผลการบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได รอยละ 15.10 โดยเขียน
เปนสมการได ดังนี้  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

  Y  = 2.138 + 0.171(X1) + 0.132(X2) 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z Y = 0.343(X1) + 0.323(X2)  
 จากสมการถดถอยพหุคูณเสนตรงขางตนสามารถแปลความหมายได ดังนี้           
 1. ถาตัวแปรดานวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.171 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
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 2. ถาตัวแปรดานการใหบริการและผูรับบริการ มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําให
สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
เพิ่มขึ้น 0.132 คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 

 สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ ประสิทธิภาพในการจัดการ  
 

 2. ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ดานโครงสรางองคกร พยากรณตัวแปร (Y) และโดยกําหนดให 
หนาที่งานชัดเจน การควบคุมท่ีเหมาะสม และการกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัย
จึงใชสัญลักษณดังตอไปนี ้

 
Y = สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 

X1 = หนาที่งานชัดเจน 
X2 = การควบคุมท่ีเหมาะสม 
X3 = การกระจายอํานาจ 

 
ตารางที่ 4.26 เมตริกซคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรดานโครงสรางองคกร   
 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 
Y 1.000    
X1 0.137** 1.000   
X2 0.524** 0.159** 1.000  
X3 0.697** 0.018 0.628** 1.000 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 4.26 เมตริกคาสัมพันธสหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณแตละตัวมี
ความสัมพันธกันโดยเรียนลําดับความสัมพันธสูงสุดคือสัมฤทธิผลการบริหาร (Y)  กับ การกระจาย
อํานาจ (X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.697 รองลงมาเปนความสัมพันธระหวางนําไป
ปฏิบัติไดจริง (Y) กับ การควบคุมที่เหมาะสม (X2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.524 และ
ความสัมพันธระหวางสัมฤทธิผลการบริหาร (Y) กับ หนาที่งานชัดเจน (X1) มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เทากับ 0.004 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปร
เกณฑ ปรากฏวามีความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.018 ถึง 0.697 โดยมีคาสัมพันธกับตัวแปร
เกณฑสูงสุด คือ การกระจายอํานาจ (X3)   
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ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะหการแปรปรวนจากตัวแปรเกณฑและตัวแปรพยากรณ โครงสรางองคกร 
 

สมการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

X3, X1, X2 
Regression 2.660 3 0.887 147.890 0.000 
Residual 2.374 396 0.006   
Total 5.034 399    

 

Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปร
เกณฑ และตัวแปรพยากรณ มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง ระหวางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรตน 
3 ตัวแปรในมิติของการกระจายอํานาจ (X3) หนาที่งานชัดเจน (X1) การควบคุมที่เหมาะสม (X5) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการคํานวณ จะสามารถนําไปสรางสมการได โดยมีตัวแปร
พยากรณ ดังตาราง 4.28 
 
ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยใชตัวแปรพยากรณ การกระจายอํานาจ (X3) 

หนาที่งานชัดเจน (X1) การควบคุมที่เหมาะสม (X5) พยากรณตัวแปรการพัฒนา
องคการ (y)  

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.712 0.507 0.505 1.796  24.355 0.000 

X3 0.697 0.486 0.485 0.266 0.584 13.100 0.000 
X1 0.713 0.508 0.506 0.087 0.177 5.026 0.000 
X2 0.727 0.528 0.525 0.064 0.185 4.089 0.000 

 
Predictors: (Constant), x3, X1, X2 
Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางที่  4.28 พบวา ตัวแปรอิสระที่ ไดรับการคัดเลือกเขาสมการตามลําดับ
ความสัมพันธ คือ การกระจายอํานาจ (X3) หนาที่งานชัดเจน (X1) การควบคุมที่เหมาะสม (X5) ทั้ง     
3 ตัวแปรที่มีปจจัยโดยตรงตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
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จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผล
ความเชื้อถือไดของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 (R2 Square) เทากับ 0.507 และมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดที่
ปรับแลวของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (R2 Adjusted) เทากับ 0.505 แสดงวา การกระจายอํานาจ หนาที่งานชัดเจน การควบคุมที่
เหมาะสม ทั้ง 3 ตัวแปรสามารถทํานายสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได รอยละ 50.50 โดยเขียนเปนสมการได ดังนี้  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

  Y  = 1.796 + 0.266(X3) + 0.087(X1) + 0.064(X2)          
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z Y = 0.584(X3) + 0.177(X1) + 0.185(X2)   
 จากสมการถดถอยพหคุูณเสนตรงขางตนสามารถแปลความหมายได ดังนี้       
 1. ถาตัวแปรดานการกระจายอํานาจ มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.266 
คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 
 2. ถาตัวแปรดานหนาที่งานชัดเจน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.087 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
 3. ถาตัวแปรดานการควบคุมที่เหมาะสม มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.064 
คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 
 สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไมม ี 
 3. ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน ดานการบริหารจัดการองคกร พยากรณตัวแปร (Y) และโดย
กําหนดให ภาวะผูนําที่เหมาะสม ทุนมนุษยที่เหมาะสม การมีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิ
บาล การสนับสนุน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงใชสัญลักษณดังตอไปนี ้
 

Y = สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 

X1 = ภาวะผูนําที่เหมาะสม  
X2 = ทุนมนุษยที่เหมาะสม  
X3 = การมีสวนรวมของประชาชน  
X4 = การมีธรรมาภิบาล  
X5 = การสนับสนุน 
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ตารางที่ 4.29 เมตริกซคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรดานการบริหารจัดการองคกร 
 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1.000      
X1 0.503** 1.000     
X2 0.519** 0.044 1.000    
X3 0.427** 0.046 0.307** 1.000   
X4 0.346** 0.088 0.195** 0.101* 1.000  
X5 0.011 0.047 0.001 0.120* 0.036 1.000 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากตารางที่ 4.29 เมตริกคาสัมพันธสหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณแตละตัวมี
ความสัมพันธกันโดยเรียนลําดับความสัมพันธสูงสุดคือสัมฤทธิผลการบริหาร (Y) กับ ทุนมนุษยที่เหมาะสม 
(X2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.519 รองลงมาเปนความสัมพันธระหวางนําไปปฏิบัติไดจริง (Y) 
กับ ภาวะผูนําที่เหมาะสม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.519 รองลงมาเปนความสัมพันธ
ระหวางนําไปปฏิบัติไดจริง (Y) กับ การมีสวนรวมของประชาชน (X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 
0.427 รองลงมาเปนความสัมพันธระหวางนําไปปฏิบัติไดจริง (Y) กับ การมีธรรมาภิบาล (X4) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.346 และความสัมพันธระหวางสัมฤทธิผลการบริหาร (Y) กับ                 
การสนับสนุน (X5) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.011 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ ปรากฏวามีความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.018 ถึง 
0.697 โดยมีคาสัมพันธกับตัวแปรเกณฑสูงสุด คือ ทุนมนุษยที่เหมาะสม (X2)   
 
ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะหการแปรปรวนจากตัวแปรเกณฑและตัวแปรพยากรณ การบริหาร

จัดการองคกร    
 

สมการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

X2, X1, X3, 
X4 

Regression 3.072 4 0.768 154.608 0.000 
Residual 1.962 395 0.005   
Total 5.034 399    

 
Predictors: (Constant), X2, X1, X3, X4 
Dependent Variable: Y 
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  จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปร
เกณฑ และตัวแปรพยากรณ มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง ระหวางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรตน 
4 ตัวแปรในมิติของทุนมนุษยที่เหมาะสม (X2) ภาวะผูนําที่เหมาะสม (X1) การมีสวนรวมของ
ประชาชน (X3) การมีธรรมาภิบาล (X4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการคํานวณ จะ
สามารถนําไปสรางสมการได โดยมีตัวแปรพยากรณ ดังตารางที ่4.31 
 
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยใชตัวแปรพยากรณ ทุนมนุษยที่เหมาะสม (X2) 

ภาวะผูนําที่เหมาะสม (X1) การมีสวนรวมของประชาชน (X3) การมีธรรมาภิบาล 
(X4) พยากรณตัวแปรการพัฒนาองคการ (y)  

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.691 0.487 0.484 1.136  13.489 0.000 

X2 0.519 0.269 0.267 0.197 0.376 11.214 0.000 
X1 0.707 0.500 0.497 0.151 0.456 14.441 0.000 
X3 0.755 0.570 0.567 0.176 0.270 8.160 0.000 
X4 0.781 0.610 0.606 0.103 0.206 6.390 0.000 

 
Predictors: (Constant), X2, X1, X3, X4 
Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางที่  4.31 พบวา ตัวแปรอิสระที่ ไดรับการคัดเลือกเขาสมการตามลําดับ
ความสัมพันธ คือ ทุนมนุษยที่เหมาะสม (X2) ภาวะผูนําที่เหมาะสม (X1) การมีสวนรวมของ
ประชาชน (X3) การมีธรรมาภิบาล (X4) ทั้ง 4 ตัวแปรที่มีปจจัยโดยตรงตอสัมฤทธิผลการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (R2 Square) เทากับ 0.487 และมีคา
สัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดที่ปรับแลวของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน (R2 Adjusted) เทากับ 0.484 แสดงวา ทุนมนุษยที่
เหมาะสม ภาวะผูนําที่เหมาะสม การมีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาล ทั้ง 4 ตัวแปร
สามารถทํานายสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 ได รอยละ 48.40 โดยเขียนเปนสมการได ดังนี ้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y  = 1.136 + 0.197(X2) + 0.151(X1) + 0.176(X2) + 0.103(X4)    
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 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z Y = 0.376(X2) + 0.456(X1) + 0.270(X2) + 0.206(X4)  
 จากสมการถดถอยพหุคูณเสนตรงขางตนสามารถแปลความหมายได ดังนี้           
 1. ถาตัวแปรดานทุนมนุษยที่เหมาะสม มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.197 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
 2. ถาตัวแปรดานภาวะผูนําที่เหมาะสม มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.151 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอืน่ๆ มีคาคงที ่
 3. ถาตัวแปรดานการมีสวนรวมของประชาชน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําให
สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
เพิ่มขึ้น 0.176 คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 

 4. ถาตัวแปรดานการมีธรรมาภิบาล มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.103 
คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 

 สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ การสนับสนุน 

 

 ตอนท่ี 7 แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก 
 1. แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยประสิทธิภาพในการจัดการควรปรับปรุงสราง
ระบบการทํางานที่ไมยึดติดกับตัวบุคคลแตใหคํานึงถึงประสิทธิภาพของงาน ความถูกตองรวดเร็วของ
งาน และเปาหมายขององคการเหนือสิ่งอื่นใด รวมถึงปลูกฝงการปฏิบัติงานที่ตองยึดกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอสั่งการ เพื่อสรางงานที่มีความถูกตองมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังตองปลูกฝงหลักธรรม
ใหบุคลากรไดยึดเหนี่ยวสําหรับปฏิบัติงาน โดยคอยๆ ใหซึมซับจากกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ภายใน
องคการ และมีแบบชี้วัดความสําเร็จของงานเฉพาะภายในองคการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใชระดับคะแนนเปนเกณฑการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อเปนการวัดประสิทธิภาพของผลงานกอนที่จะใชงานจริง 
และลดปญหาขอผิดพลาดในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 2. แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยในการสนับสนุนการบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลจัดใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลควรไดรับการอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อนําความรูมาใชในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมประชาชนใหเกิดความสมัครสมาน 
สามัคคีกันโดยใชกิจกรรม เชน การอบรมลูกเสือชาวบาน กลุมเยาวชน และกลุมพลังตางๆ ในตําบล 
รวมถึงสนับสนุนการจัดทําปายประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ทุกหมูบาน 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 องคการบริหารสวนตําบล คือ หนวยการปกครองทองถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีฐานะเปนนิติบุคคล 
เปนขาราชการสวนทองถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผูแทนแตละหมูบานไปเปนสมาชิกสภา อบต. มีอํานาจ
หนาที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้  
 1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
 2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(มาตรา 67) 
 3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(มาตรา 68) 
 4. หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอํานาจหนาที่ในการ
ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง   
 การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลใหเกิดสัมฤทธิผลการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี นั้นเปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ใน
การรวมคิดรวมแกปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลใหมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกๆ ดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณได ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและ
รวมกันแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ยังไดเนนให
คนเปนจุดศูนยกลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 
พัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา 
สวนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเปนหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยสวนรวม 
 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และรวบรวมกฎหมายอื่นขององคการบริหารสวนตําบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้ เพื่อให
ทราบวาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความ
ตองการของประชาชน ไดอยางไรโดยวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการ
ตามหลักองคการบริหารสวนตําบลบานโพ กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
 ดังนั้นยุคโลกาภิวัฒน โลกของการแขงขัน โลกของการเปลี่ยนแปลง ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู Knowledge Based Economy ทั้งภาครัฐภาคเอกชน จําเปนตองปรับปรุงและ
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พัฒนาการทํางานทุกกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด การบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรียนรู แลวนําไปสูการปฏิบัติ เนื้อหาสาระในบล็อกนี้ประกอบไป
ดวย ความหมาย ประโยชน และกระบวนการของ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ลักษณะขององคการ
ที่บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ตัวบงชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
เงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ และการวัดผลการปฏิบัติงานการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ 
 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร เปนการชวย
ใหมีการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การที่ผลการปฏิบัติงานซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ขององคกร
จะดีหรือไมเพียงใดยอมเปนความรับผิดชอบรวมกันของทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ผูบริหารสามารถใช
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือวัดความกาวหนาของการดําเนินงานไดอยางสม่ําเสมอ ทําให
ทราบผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบเปาหมาย หากผลงานไมนาพึงพอใจผูบริหารมีโอกาสปรับเปลี่ยน
กลยุทธไดทันเวลา  
 จังหวัดปทุมธานี มีสังคมที่มีความหลากหลายผสมกันไปตามบริบทของพื้นที่ สังคม และ
เศรษฐกิจ เพราะติดกับกรุงเทพมหานคร ปจจุบันมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทําให
สภาพสังคมกําลังกลายเปนสังคมกึ่งเมืองอุตสาหกรรม แตก็ยังคงความเปนสังคมชนบทอยูเพราะมี
พื้นที่การเกษตรมากที่สุดในจังหวัดความตองการของผูสูงอายุในแตละพื้นที่จึงมีความแตกตางกัน จาก
การสัมภาษณ นายนําศักดิ์  อุทัยศรีสม นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหก อธิบายวา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองหกมีการวางแผนยุทธศาสตรในการบริหาร
ใหเกิดสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
  1.2 การจัดการศูนยบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
  1.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  1.4 สรางความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวย 6 แนวทางพัฒนา 
  2.1 พัฒนาดานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาดานสาธารณสุข 
  2.3 สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.4 อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
  2.5 สงเสริมสุขภาพอนามัย 
  2.6 สนับสนุนสวัสดิการใหแกประชาชน 
 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบไปดวย 3 แนวทางพัฒนา 
  3.1 พัฒนาอาชีพและรายได 
  3.2 ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  3.3 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตรดานการบริหารงาน ประกอบดวย 3 แนวทางการพัฒนา 
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  4.1 พัฒนาการใหขบริการประชาชน 
  4.2 เพิ่มชองทางในการใหบริการขอมูลขาวสาร 
  4.3 พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชน 
 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบไปดวย 2 แนวทางการพัฒนา 
  5.1 พัฒนาสถานนัทนาการและพักผอนหยอนใจ 
  5.2 พัฒนาการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน 
 6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย 4 แนวทางพัฒนา 
  6.1 สงเสริมการศึกษาและพัฒนาความรูของผูบริหาร พนักงานและลูกจางในองคกร 
  6.2 พัฒนาสถานทีทํางานใหนาอยู นาทํางาน 
  6.3 การปรับปรุง จัดหาวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานและระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
  6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สวนจังหวัดนนทบุรี นายทวี ผิวผอง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย มีการ
ใหสัมภาษณวา ในการวางแผนยุทธศาสตรในการบริหารใหเกิดสัมฤทธิผลการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 1. การพัฒนาดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน 
  1.2 ปองกัน แกไข เฝาระวังปญหายาเสพยติด 
  1.3 สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
  1.4 สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห 
  1.5 สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย 
  1.6 สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 2. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2.1 บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลพิษตางๆ 
  2.2 สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  2.3 สงเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกรอน 
  2.4 สงเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  3.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  3.2 บํารุงรักษาตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
  3.3 พัฒนาระบบจราจร ขนสงมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร กอสรางปรับปรุง 
  3.4 พัฒนางานผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน และการควบคุมอาคาร  
 ขณะที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น ถือเปนจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมีมูลคาสูงเปนอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัด
ระยอง และ จังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในเขตสงเสริมการลงทุน เขต 2 มี
นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84)&action=edit&redlink=1


 214

และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แหง ไดแก เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟตเตอรี่แลนดวังนอย และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดย
ที่ นายสุรพงษ กิตติวัฒนะกุล นายกองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง ใหสัมภาษณวา แผน
ยุทธศาสตรในการบริหารใหเกิดสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรดานการคมนาคม มีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแกไขสภาพถนน ทางเทา
ใหอยูในสภาพที่ดีไดมาตรฐาน ปรับปรุงระบบระบายน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึงทุกหมูบาน สรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพใหเพียงพอ 
 2. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม มีแนวทางการพัฒนา เสริมสรางวินัยในการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เสริมสรางวินัยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมที่ดี สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 3. ยุทธศาตรดานเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา สรางระบบเครือขายในการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑ ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ พัฒนาและปรับ
กลวิธีการดําเนินงานดานการตลาดของธุรกิจชุมชน 
 4. ยุทธศาสตรดานสังคมและการศึกษา มีแนวทางการพัฒนา เรงรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา 12 ป ใหไดทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรวมทั้งจัดใหบุคคล ชุมชน องคกร
เอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ในทองถิ่นมีสิทธิและมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถิ่น 
 5. ดานการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
ขององคการบริหารสวนตําบล เพิ่มประสิทธิภาพในดานการประชาสัมพันธ ปรับปรุงระเบียบงาน
ทะเบียนและเอกสารตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจาง เพิ่มพูนสมรรถภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 สุดทาย จังหวัดสระบุรี จากการสัมภาษณ นายนอย คํามี  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ไผขวาง มีการใหสัมภาษณวา ในการวางแผนยุทธศาสตรในการบริหารใหเกิดสัมฤทธิผลการบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสราง
พื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดาน
อื่นๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคมขนสง ดานความสงบเรียบรอย และ
ความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและ
การแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคา
ของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร และยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และแกไขปญหาความยากจน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนในการจัดการระบบปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของทองถิ่น 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการองคกร 
 สรุปไดวา ในการบริหารจัดการองคกรยุคใหม ตองยอมรับวายุทธศาสตร คือ หัวใจในการที่
จะทําใหองคกรนั้น เดินทางไปสูจุดมุงหมายไดอยางถูกตอง ชัดเจน ตามเปาที่วางเอาไว แตสําคัญมัน
กลับมาอยูตรงที่วา แลวเปาหมายและยุทธศาสตรที่วางเอาไวนั้นคือปลายทางที่เปนตัวตนขององคกร
จริงหรือไม เพราะวันนี้หลายๆ ครั้ง หลายๆ องคกรมองสิ่งที่เราเรียกวายุทธศาสตรนั้นอยางขาดความ
ระมัดระวังและไมรูแจง เพราะสิ่งที่เรากําลังดําเนินการไปนั้นมันอาจจะเปนพียงกระบวนการของการ
ไดมาซึ่งเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางเอาไว ดังนั้นตองชัดเจนวาอะไรคือยุทธศาสตร และไรคือ
กระบวนการในเรื่องดังกลาว สิ่งสําคัญอันดับแรกที่องคกรตองเขาใจและตองประเมินตนใหไดวา 
“อะไรคือตัวตนที่แทจริงของเรา” เพราะไมเชนนั้น เราก็จะประเมินยุทธศาสตรผิดพลาด เพราะขอมูล
พื้นฐานในความเปนองคกรนั้น ถือวาสําคัญสุด แตประเด็นปญหามันก็เกิดขึ้นบอยๆ เพราะเมื่อเราถาม
หาขอมูลพื้นฐานกับการประเมินตนเอง สวนใหญรอยทั้งรอยก็บอกวามีและรูแลว นั่นคืออุปสรรคตัว
ใหญที่เกิดขึ้น  
 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการวิจัยเชิงเอกสาร
การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เพื่อมุงศึกษาถึงประเด็นสําคัญตามกรอบแนวคิด
ใน การวิจัย ไดแก นโยบายสาธารณะ โครงสรางองคกร และปจจัยการบริหารจัดการองคกร ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยการตีความสรางขอสรุปจากขอมูลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ จากการ สัมภาษณเชิง
ลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิเคราะห สามารถ
นําเสนอเปน 3 สวน ไดดังนี้  
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป พฤติกรรมของผูตอบแบบสัมภาษณ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเปนผูสรางความเจริญกาวหนา
อยางมีประสิทธิภาพ ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ของการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1  
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณ เชิงลึกในประเด็นสําคัญการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 สวนที่ 3 สรุปสูประเด็นสําคัญของการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
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 ในขณะท่ีรูปแบบของการศึกษาวิจัย สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี โดยกําหนดสัมภาษณกําหนดจังหวัดละ 4 คน ไดแก ทองถิ่นจังหวัด 
จังหวัดละ 1 คน จํานวน 4 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดละ 1 คน จํานวน 4 คน        
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดละ 2 คน จํานวน 8 คน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดละ 1 คน จํานวน 4 คน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดละ 1 คน จํานวน 4 คน 
รวม 24 โดยสามารถสรุปสาระและประเด็นที่สําคัญในภาพรวมไดดังตอไปนี ้
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป พฤติกรรมของผูตอบแบบสัมภาษณ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเปนผูสรางความเจริญกาวหนา
อยางมีประสิทธิภาพ ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ของการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 ดังตาราง 
 
ตารางที่ 4.32 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม ตําแหนงปจจุบัน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณดานบริหาร และศาสนา  
 

ลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (N=24) รอยละ 
ตําแหนงปจจุบัน  
            ทองถิ่นจังหวัด     4 100 
            นายกองคการบริหารสวนตําบล 4 100 
            รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 8 100 
            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 4 100 
            ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 4 100 
เพศ 
            ชาย 19 79.00 
            หญิง 5 21.00 
อายุ  
            ต่ํากวา 30 ป    4 16.00 

  31 ป - 40 ป  6 25.00 
            41 ป - 50 ป     9 38.00 
            51 ป ขึ้นไป  5 21.00 
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ตารางท่ี 4.32 (ตอ) 
 

ลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (N=24) รอยละ 
วุฒิการศึกษา  
            มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.   4 17.00 
            ปริญญาตร ี 8 33.00 
            ปริญญาโท 10 42.00 
            ปริญญาเอก 2 8.00 
ประสบการณดานบริหาร 
            1 ป – 3 ป 4 17.00 
            4 ป – 8 ป  7 29.00 
            9 ป – 12 ป  5 21.00 
            12 ป ขึ้นไป 8 33.00 
ศาสนา 
            พุทธ 16 58.00 
            อิสลาม 5 17.00 
            คริสต    3 10.00 
            ฮินด ู - - 

 
 จากตารางที่ 4.32 พบวา ทองถิ่นจังหวัด จํานวน 4 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 4 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 4 คน และ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79.00 และเปนเพศหญิงจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.00 อายุของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 41 ป - 50 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมาอยู
ในชวง 31 ป - 40 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา 51 ป ขึ้นไป จํานวน 5 คน       
คิดเปนรอยละ 21.00 สุดทาย ต่ํากวา 30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.00 สวนใหญการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาจบปริญญาตรี จํานวน 8 คน       
คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จํานวน 4 คน รอยละ 17.00 และ
สุดทายจบปริญญาเอก จํานวน 2 คน รอยละ 8.00 สวนทางดานประสบการณดานบริหารในองคกร
บริหารปกครองสวนทองถิ่น พบวา สวนใหญมีประสบการณ 12 ป ขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 33.00 รองลงมา 4 ป – 8 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมา 9 ป – 12 ป จํานวน 5 คน 
รอยละ 21.00 สุดทายประสบการณดานบริหาร 1 ป – 3 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และ
ถามถึงศาสนา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 16 คน รอยละ 58.00 
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และสุดทายนับถือศาสนาคริสต 
จํานวน 3 คน รอยละ 10.00 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณ เชิงลึกในประเด็นสําคัญการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กับผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.33 แบบสัมภาษณ คําถาม 3 ขอ ใชสัมภาษณผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 

ลําดับ 
ประเด็นสําคัญ ในการเกิดสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหาร

สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรเกิอการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

เครื่องมือวัด 

1 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีมากนอยเพียงใด 

แบบสัมภาษณ 

2 ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เปนอยางไร 

แบบสัมภาษณ 

3 แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ควรเปนอยางไร 

แบบสัมภาษณ 

 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห 
  ใชสัมภาษณผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดสระบุรี โดยผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดยุทธศาสตร ผูบริหารนโยบาย และผูนําในการ
พัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ประเด็นสําคัญ สัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีมากนอยเพียงใด 
  1. ทานคิดวาการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรใน
จังหวัดของทาน มีมากนอยเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ทานปฏิบัติอยู ไดมากนอยเพียงใด 
   1.1 ผูใหขอมูล (กลุมทองถิ่นจังหวัด ผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดสัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญคํานึงถึง 
นโยบายและกฎหมายเปนหลัก และไดกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใหความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและมีอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นอกจากนั้นยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวา
ดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ ไดกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะ บทบาทหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ตระหนักถึงนัยแหง
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อนํามารวมกับความตองการของชุมชน 
ศักยภาพและนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงนํามากําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งถือเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดภาคกลางตอนบน ในอันที่จะสงผลใหเกิด
การใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน
สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ และเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดภาคกลางตอนบน  
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคารปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรโดย 
(นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ทองถิ่นจังหวัดสระบุรี) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “ดวยบทบาท
หนาที่ที่มีความสําคัญยิ่งตอองคกรผูบริหารในองคการปกครองสวนทองถิ่น จึงตองมีความรู
ความสามารถ วิสัยทัศนและแนวคิดในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตําแหนง ซึ่งตองอาศัยหลักปฏิบัติ
ที่ด ีมาใชเปนแนวทาง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก หลักธรรมตามแนวพุทธศาสนา ประพฤติตนตาม
แนวพระราชดําริ และหลักธรรมาภิบาล เปนตนเพื่อใหสามารถใชชีวิตและทํางานรวมกันในในองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นไดโดยปกติสุขเรียบรอยเกิดประโยชนสูงสุดกับราชการและประชาชน โดยยึด
หลักการตางๆ ตามความแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําไดครับ” (สัมภาษณ เมื่อ 9 
สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นายนําศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก
องคการบริหารตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ไดกลาวถึงวา “การบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 1) การบริหารราชการที่มุงใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
2) ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการทุกขั้นตอน เปนการสรางความโปรงใสในการบริหาร
ราชการ 3) ตองเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริการแบบบูรณาการซึ่งมุงเนนผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน และ 4) มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ โดยการดําเนินภารกิจของรัฐจะตองมีการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย 
ที่ใชในการดําเนินงานทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีท่ีเปนการดําเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน แตทุกสิ่งทุกอยางในการบริหารตองไมผิดขอบังคับ 
และกฎหมายตามตามความแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  (สัมภาษณเม่ือ 7 สิงหาคม 2556)  
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   1.2 ผูใหขอมูล (กลุมนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลให
เกิดสัมฤทธิผล)    
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญคิดวาการ
บริหารจัดการ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ควรมุงเนนให 3 องคกรที่เกี่ยวของกับองคการ
บริหารสวนตําบล ไดแก องคการบริหารสวนตําบลประชาชน ประชาคม และหนวยงานกํากับดูแล
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย อําเภอ และจังหวัด มีความเขมแข็งเพ่ือตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบล มีการ
บริหารจัดการที่โปรงใส ปราศจากการทุจริต ซื่อตรงเปนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึด
หลักการตางๆ และขอบังคับ และกฎหมายตามตามความแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 โดยกรมการปกครองสวนทองถิ่น
ไดดําเนินการ ดังนี้  
    1) ดําเนินการกับองคการบริหารสวนตําบลในฐานะตัวแทนของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลลงสูประชาชน โดยสงเสริมศักยภาพให
องคการบริหารสวนตําบล ไดแก คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง อาทิเชน กองราชการสวนตําบลจัดการ ฝกอบรมใหความรูระยะสั้น
ใหแกประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลที่
ไดรับเลือกตั้งใหม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนการคลังที่บรรจุแตงตั้งใหมวิทยาลัยการ
ปกครองจัดฝกอบรมหลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล และการประสานความรวมมือหนวย
การศึกษาตางๆ  ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพแกองคการบริหารสวนตําบล เชน หาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช หลักสูตรการเงินการบัญชีสําหรับหัวหนาสวนการคลัง เปนตน 
    2) ดําเนินการกับองคกรประชาชน และประชาคมในฐานะเจาของบาน โดย
สงเสริมใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในบทบาทของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบล 
และสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลไดอยางถูกตองและ
เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งหากประชาชน และประชาคมในองคการบริหารสวน
ตําบลไดเขามามีสวนรวม จะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลบริหารงานอยางโปรงใส ลดปญหาการ
ทุจริต ตลอดจนใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในสวนของประชาชน กรมการ
ปกครองไดจัดทําเอกสารแผนพับแจกจายแกประชาชน ประชาสัมพันธเรื่อง “องคการบริหารสวน
ตําบล โปรงใส ไรทุจริต โดยประชาชน” มีสาระที่จะสงเสริมใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบล และสามารถเขามามีสวนรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลไดอยางถูกตอง  
    3) หนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล ไดแก 
นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัดเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย โดยดําเนินการ พัฒนา
ศักยภาพในการกํากับ ดูแลองคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพ อาทิเชน จัดฝกอบรมให
ความรูในเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลใหแก นายอําเภอ 
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ปลัดอําเภอ เสมียนตราอําเภอ และปลัดจังหวัดผูตรวจการสวนทองถิ่นเสมียนตราจังหวัด ทั่วประเทศ 
เปนตน 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นายนอย คําม ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี) โดยให
ความเห็นในคําถามขอนี ้ว า “กลไกบริหารจัดการที่เรียกวาองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
เอื้ออํานวยประโยชนสุขและขจัดปดเปาความทุกขยากความขาดแคลนของประชาชนในตําบล 
หมูบานไดเปนอยางดี และที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในรูปแบบ 
อบต. นั้น ไดสนองตอบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน
เรื่องการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ินไดอยางชัดเจน และเปนรูปธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะ
การเขามามีสวนรวมของประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และประชาชนในทองถิ่น” (สัมภาษณ
เมื่อ 5 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นายสุรพงษ กิตติวัฒนะกุล 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
ไดกลาวถึงวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการขยายบทบาทในการดําเนินภารกิจหนาที่ให
กวางขวางยิ่งขึ้น ภายใตการจัดระบบการจัดทําบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีรูปแบบและวิธีการดําเนิน
ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะจะตอง
สอดคลองและรับผิดชอบตอสถานภาพทางการคลัง องคกรกํากับดูแล และประชาชนในชุมชน
ทองถิ่น” (สัมภาษณเม่ือ 2 สิงหาคม 2556) 
   1.3 ผูใหขอมูล (กลุมประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิด
สัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญพูดถึงการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลที่ดีควรมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกลาวคือ เปน
แนวทางสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นตําบล พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในตําบล สรางการอยูรวมกันอยางสงบสุขอันกอใหเกิด การพัฒนาอยางยั่งยืนและ
เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันใหแกชุมชนไดเปน อยางดีทั้งนี้ประชาชนในตําบลจะ
รูสึกถึงความยุติธรรมความโปรงใสและความมีสวนรวมอัน เปนคุณลักษณะสําคัญของการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปจจุบัน การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลที่ดี โดยยึดหลักการตางๆ และ
ขอบังคับ กฎหมายตาม และตามหลักธรรมาภิบาล ควรอยูบนพื้นฐานหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ  
    1) หลักนิติธรรม โดยการออกระเบียบหรือขอบังคับตําบลโดยการเปดเวที
ใหประชาชนในระเบียบขอบังคับตําบลที่จะประกาศใช 
    2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ความซื่อสัตย จริงใจ 
อดทน และมีระเบียบวินัย  
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    3) หลักการมีสวนรวมไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูการ
บริหารงานขอองคการบริหารสวนตําบล และเสนอความเห็นตางๆ ไมวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล 
    4) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอชุมชน การใสใจในปญหาสาธารณะของชุมชนและกระตือรือรนในการแกไขปญหา 
ซึ่งในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
    5) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  
    6) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในตําบล โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการบริหารสวน
ตําบลใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาประชาชน
สามารถเขาใจงาย ประชาชนในตําบลเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชน
ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย  (นายสํารวย เสถียรทรัพย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง อํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “โครงการ
คัดเลือกองคการบริหารสวนตําบลตนแบบ เปนแนวทางหนึ่งที่กรมการปกครองสวนทองถิ่นมุงหมาย
ใหเกิดการกระตุนใหองคการบริหารสวนตําบลไดมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการ
พื้นฐานของธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความโปรงใส ซื่อตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการนําบริการที่มีคุณภาพไปสูประชาชน และที่สําคัญยิ่ง คือ 
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลไดทุกขั้นตอน นอกจากนี้การ
จัดทําโครงการ ดังกลาวยังจะเปนการรองรับภารกิจและงบประมาณที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตตาม 
พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542” 
(สัมภาษณเม่ือ 6 สิงหาคม 2556) 
    จ ึง ไ ปสอดคล อ ง ก ับ ก าร ให ส ัมภ าษณ ขอ ง  (นายจํ า เริญ ศิลปชัย 
ประธานสภาองคการบริหารตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ไดกลาวถึงวา      
“ในการบริหารงานนั้นสัมพันธภาพระหวางสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนสิ่งสําคัญ สมาชิก
ตองพยายามสรางสัมพันธที่ดีกับเพื่อนสมาชิกดวยกัน สมาชิกชอบที่จะใหสมาชิกทํางานรวมกับตน 
และคิดวาการทํา งานรวมกันเปนสิ่งสําคัญ สาเหตุที่สมาชิกมีความคิดเห็นแบบนี้ เพราะคิดวางาน
ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายใหตนทํา นั้นเปนเรื่องยาก ตนอาจจะทํางานไมสําเร็จได จึงมีวามจําเปนที่
จะตองอาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกดวยกันเพื่อที่จะทํางานใหสําเร็จและเกิดความสบายใจ 
เพราะการทํางานรวมกันไมใชเปนเพราะการทํางานของตนเพียงผูเดียว เมื่อเกิดความผิดพลาดก็
จะตองมีการรับผิดชอบรวมกัน และเปนอีกทางหนึ่งของการสรางสัมพันธอันดีระหวางกัน นอกจากนั้น
ทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองกําจัดความคิดเห็นที่วาสมาชิกชอบทํางานคนเดียวโดยไมตองมี
ใครเขามาชวยเหลือ การพยายามใหเพื่อนสมาชิกทํางานตามวิธีการของตนที่ตองการ เรื่องนี้อาจเกิด
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เพราะ มีสมาชิกบางคนคิดวาตนเปนผูมีความรูความสามารถจึงพยายามตั้งกฎเกณฑตางๆ ใหเพื่อน
สมาชิกปฏิบัติตาม โดยไมถามความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกอาจทําใหเกิดความขัดแยงในหมูสมาชิก 
และสุดทายคือการที่สมาชิกเขาใจวาความขัดแยงเปนเรื่องทําลายมากกวาการสรางสรรคอาจเปน
เพราะวา สมาชิกมีความคิดเห็น และการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงไมถูกตอง เห็นความขัดแยงเปน
เรื่องการทะเลาะมากกวาการหันหนาเขาหากัน ปรึกษากัน ก็จะเกิดผลเสีย แตถาสมาชิกมีความ
คิดเห็นวาความขัดแยงเปนเรื่องที่ดี และมีวิธีการจัดการกับความขัดแยงโดยการหันหนาเขาหากัน
ปรึกษาหารือกัน ประณีประณอมกัน ความขัดแยงนั้นก็จะเปนเรื่องที่ดี” (สัมภาษณเมื่อ 1 สิงหาคม 
2556) 
   1.4 ผูใหขอมูล (กลุมปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิด
สัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ พูดถึงการ
วางแผนซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อกําหนดวาองคการ
บริหารสวนตําบลจะตองทําอะไรบางเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ทิศทาง การมีการประสานงานกันก็มีความสําคัญตอความสัมฤทธิ์ผลในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีและสุดทายการประเมินผลงานก็มีความสําคัญตอการ
บริหารงาน คือ เมื่อทํางานเสร็จแลวทางองคการการบริหารสวนตําบลก็จะมีการประเมินผลงานวา
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมมีปญหาเกิดขึ้นหรือไม เพื่อที่จะทําการปรับปรุงแกไขตอไป 
นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะตองทํา ใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
เปนไปดวยความเรียบรอยราบรื่น การมีบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพใหตรงกับงานและมีการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและเทาทันตอเหตุการณและมีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดหลัก
ขอบังคับ และกฎหมายเปนหลัก 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานในการ
บริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรโดย 
(นางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัส ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “การบริหารทรัพยากรมนุษย นอกจากนั้นแลวความ
กระตือรือรนที่จะทํางานใหองคการบริหารสวนตําบลจะตองมีอยูสมํ่าเสมอ และภาวะผูนําของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญที่ทําใหการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนตําบลเกิดความสัมฤทธิ์ผล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยังไมคอยเห็น
ความสําคัญในดานการเตรียมกํา ลังคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร และการ
ใชหลักเกณฑความสามารถและวุฒิการศึกษาในการรับบุคคลเขาทํา งานในองคการบริหารสวนตําบลอยาง
จริงจัง” (สัมภาษณเมื่อ 6 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัด
องคการบริหารตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ไดกลาวถึงวา “ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลคลองหก มีความเห็นตอประสิทธิผลของการปฏิรูประบบราชการมากที่สุด ดู
จากการพัฒนารูปแบบการจางงานในรัฐใหมีความหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเงื่อนไขการ
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ทํางานและรูปแบบขององคกรลักษณะใหม และปรับระบบการสรรหาและพัฒนาเจาหนาที่ใหเปนไป
ดวยความรวดเร็ว เปนระบบ สรางการมีสวนรวมในการแสวงหากระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม
ใหม ที่เอื้อตอการพัฒนาระบบราชการ รณรงคและวัดผลระดับของการยอมรับ และปฏิบัติตาม
คานิยม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” (สัมภาษณเม่ือ 7 สิงหาคม 2556) 
    สรุป การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร      
มีความมุงหมายเพื่อการกระจายอํานาจใหแกประชาชนในตําบล เพื่อแกไขปญหาและสนองตอบความ
ตองการของตนเอง อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชนในชุมชนดีขึ้น 
จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความใกลชิดกับประชาชน
สวนใหญของประเทศมากที่สุด บทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลจึงเปนบทบาทที่
สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น ภาพลักษณของการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกลไกการบริหารจัดการที่โปรงใสซื่อตรง เปนธรรม       
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน รวมในการบริหารจัดการ 
และการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล ในทุกขั้นตอน สิ่งเหลานี้ ทุกประการ
ประจักษดังโครงการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ที่กรมการปกครองสวนทองถิ่นได
พยายามสรางมาตรฐาน ตัวแบบ (Model) ที่จะสะทอนภาพลักษณของการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลที่ดี ทั้งนี้หากองคการบริหารสวนตําบล มีการบริหารจัดการโดยยึดถือตามหลักการ
พื้นฐานธรรมาภิบาล ซึ่งถือไดวาเปนการบริหารจัดการมิติใหมที่จะสรางสรรค ประชาธิปไตยจากฐาน
รากที่แทจริง ชุมชนจะสามารถอยูรวมกันสรางสรรค และจรรโลงให เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยาง
แทจริงตอไป  
  2. ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เปนอยางไร 
   2.1 ผูใหขอมูล (กลุมทองถิ่นจังหวัด ผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดสัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญคํานึงถึง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด รวมถึงองคการบริหารสวนตําบลยังมี
ฐานะเปนนิติบุคคลจึงมีความสามารถในการทํานิติกรรมสัญญาโดยไมตองผานทางราชการ เปนผลทํา
ใหองคการบริหารสวนตําบลมีความคลองตัวในการดําเนินการ และผูบริหารก็มีขอบเขตอํานาจหนาที่
ที่มากขึ้น ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถสนองตอบตอการ
แกไขปญหาใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดมากขึ้น อันทําใหประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจ ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญตอทองถิ่น
เปนอยางมาก ในสวนทองถิ่นจังหวัดนั้นคอยกํากับเรื่องกฎขอบังคับ โดยใหความชวยเหลือสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ ไดแก เทศบาล องคกกรบริหารสวนตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ใหดําเนินการตามอํานาจ หนาที่ตาม
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนํา 
กําหนดแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุรวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงิน
บัญชี การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับและ 
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หลักเกณฑที่กําหนด แตบางครั้งองคการบริหารสวนตําบลบางตําบลยังทํางานเกินอํานาจหนาที่ และ
กรอบตามอํานาจหนาที ่
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นายวีรณรงค อังคารชุน ทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้
ว า “งานทองถิ่นจังหวัดเปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาท 
ภารกิจสําคัญในการสงเสริมสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา
แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง และมี
ศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไว” (สัมภาษณ เมื่อ 18 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นายประโดม รัชเวทย ทองถิ่น
จังหวัดนนทบุรี) ไดกลาวถึงวา “องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่กําหนดไว สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนใหคําปรึกษา
และประสานการจัดทําบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมี
หนาที่สนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดนนทบุรี ในป 2556 ในดานการสงเสริมการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหมีการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนในพื้นที่ โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดําริและนโยบายรัฐบาล มาใชในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนจังหวัดนนทบุรี” (สัมภาษณเม่ือ 10 สิงหาคม 2556)  
   2.2 ผูใหขอมูล (กลุมนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลให
เกิดสัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญคิดวา 
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนและจัดกิจกรรม
ตางตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวใหสอดคลองกับปญหา และความตองการของประชาชนในพื้นที ่
ซึ่งเปนขั้นตอนกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะดําเนินการในการแกไขปญหา พัฒนา และจัดบริการ
ตางๆ แกประชาชนซึ่งตองใหประชาชน มีสวนรวมในการเสนอวามีปญหาอะไรบางและตองการให
องคการบริหารสวนตําบลทํากิจกรรมหรือจัดบริการอะไร โดยการคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่อยู
ในแผนพัฒนามาจัดทําเปนขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือเพ่ิมเติม เมื่อสภาองคการบริหาร
สวนตําบลใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติงบประมาณประจําปและ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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และนายอําเภออนุมัติก็นําไปปฏิบัติไดโดยองคการบริหารสวนตําบลตองติดตามประเมินผลการทํางาน
วาเปนไปดวยความถูกตองหรือไม คุมคา หรือไมและเกิดประโยชนตอประชาชน หรือไม 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นายนอย คําม ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี) โดยให
ความเห็นในคําถามขอนี้วา “เนื่องจากระบบการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลยัง
ไมทัดเทียมกับสวนภูมิภาค สวนกลาง และบริษัทเอกชนทั่วไป ไมสามารถดึงคนที่มีความสามารถเขา
มารวมงานได ทําใหองคการบริหารสวนตําบลขาดพนักงานที่มีความรูและความสามารถ และพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางสวนมีทัศนคติที่ไมตรงกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทําใหการทํางานไมสอดคลองกันหรือไมสามารถประสานงาน
กันไดดี” (สัมภาษณเม่ือ 4 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นายทวี ผิวผอง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี) ไดกลาวถึงวา “การมีสวนรวมของ
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลนั้น ประชาชนทั่วไปยังไมเขาใจโครงสราง อํานาจหนาที่และ
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล สงผลถึงการเขาไปมีสวนรวมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
การทํางานขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้ การที่ประชาชนไมเขาใจถึงบทบาท อํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทําใหเกิดความคาดหวังที่ไมถูกตองวาองคการบริหารสวนตําบล
จะตองมีหนาที่เชนเดียวกับสวนราชการ จึงมีขอเรียกรองใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตางๆ 
เชนเดียวกันกับสวนราชการโดยไมเขาใจวาขอเรียกรองนั้นอยูนอกเหนืออํานาจหนาที่และศักยภาพ
ดานการคลังขององคการบริหารสวนตําบล เมื่อขอเรียกรองจํานวนมากของประชาชนที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลไมไดรบัการตอบสนอง นํามาซึ่งการเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีตอองคการบริหาร
สวนตําบล” (สัมภาษณเม่ือ 2 สิงหาคม 2556) 
   2.3 ผูใหขอมูล (กลุมประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิด
สัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญพูดถึงการให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
เมื่อมีการพิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป 
และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมมีการใชขอบังคับควบคุมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบลตามแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นายศุภกร จันทรแสง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลการ
จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการในตําบล 
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแหงชาติ แต
ทั้งนี้ตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น” (สัมภาษณเม่ือ 2 สิงหาคม 2556) 
    จ ึง ไ ปสอดคล อ ง ก ับ ก าร ให ส ัมภ าษณ ขอ ง  (นายจํ า เริญ ศิลปชัย 
ประธานสภาองคการบริหารตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ไดกลาวถึงวา 
“สภาองคการบริหารตําบลเปนองคประกอบสวนหนึ่งขององคการบริหารตําบลทําหนาที่เปนฝายนิติ
บัญญัติ พิจารณาใหความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสําคัญขององคการบริหารตําบลโดยใชมติของ
ที่ประชุมสภาองคการบริหารตําบล เปนหลัก มีประธานสภาองคการบริหารตําบล เปนหัวหนา โดยให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการ
บริหารตําบลพิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารตําบลรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคการบริหาร
ตําบล และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองคการบริหารตําบลขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ” (สัมภาษณเมื่อ   
2 สิงหาคม 2556) 
   2.4 ผูใหขอมูล (กลุมปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิด
สัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ พูดถึงการสาย
งานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานประจําขององคการบริหารสวนตําบลผมในฐานะปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูกําหนด ใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ใหคําปรึกษา และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับงานภายใน
หนาที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางในองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นๆ และการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจําทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะ และดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล การ
จัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองคการบริหารสวนตําบล การปองกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาสงเสริม
อาชีพ      การทะเบียน การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นายไชยยันต ศิริบุญประเสริฐ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย รักษาการแทน
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ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี) โดยใหความเห็นใน
คําถามขอนี้วา “ผมในฐานะรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง 
รับผิดชอบงานการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควรและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย” 
(สัมภาษณเม่ือ 2 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัด
องคการบริหารตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ไดกลาวถึงวา “ดิฉันในฐานะ
ปลัดองคการบริหารตําบลคลองหก หนาที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและ
ดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การอนุญาต การอนุมัติ 
การดูแลผลประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล การประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพ และหนาที่อ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมถึง
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันและระงับโรคติดตอ จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง
ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม จัดใหมีน้ําสะอาด หรือการประปา เปนตน” (สัมภาษณเมื่อ 7 
สิงหาคม 2556) 
    สรุป ผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 
พบวา มีการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินกิจการรวมกันจัดทําบริการสาธารณะ ปรับโครงสรางองคการ
บริหารสวนตําบล การสงเสริมการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อใหเกิดการบูร
ณาการในทองถิ่น ขององคกรปกครองทองถิ่นขนาดเล็กการพัฒนาชองทางใหประชาชนในทองถิ่น
สามารถเลือกรูปแบบโครงสรางภายในที่เหมาะสมกับทองถิ่นตนเองได และการสรางสถาบันหรือ
องคกรเพื่อทําหนาที่สรางความพรอมของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมและตรวจสอบในกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3. แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ควรเปนอยางไร 
   3.1 ผูใหขอมูล (กลุมทองถิ่นจังหวัด ผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดสัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญพูดถึงการ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบล เปนการบริหาร ที่ใหความสําคัญตอผลการ
ดําเนินงาน และการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะตองมีการกําหนด วัตถุประสงค 
เปาหมาย ของงาน และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ไวลวงหนา โดยใหผูบริหารทุกระดับ สมาชิกของ
องคการ และตลอดถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการ มีสวนรวม
ในการคิด การบริหารจัดการ การตัดสินใจ การรวมแกไขปญหา เพื่อใหงานบรรลุผลตามที่ตั้งเอาไว ภายใน
เวลาและทรัพยากรที่จํากัด 
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    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นางสาวอัจฉรา วงษเอก ทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “ ใน
สวนตัวดิฉันคิดวาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดปทุมธานี
นั้น ควรมีการวางแผนกลยุทธขององคการซึ่งองคการจะตองทําการกําหนดทิศทางโดยรวมวาตองการ
ที่จะทําอะไรอยางไร ซึ่งเปนเรื่องของการวางยุทธศาสตรหรือวางแผนกลยุทธ เพื่อทําการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ และใหไดมาซึ่งเปาประสงคสุดทายที่ตองการของ
องคการหรือวิสัยทัศน อันจะนําไปสูการกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธการ
ดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จขององคการ และสรางตัวบงชี้วัดผลการ
ดําเนินงานในดานตางๆ” (สัมภาษณ เมื่อ 19 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ทองถิ่น
จังหวัดสระบุรี) ไดกลาวถึงวา “ในความรูสึกวาองคการบริหารสวนตําบลควรที่ทําการวัดและการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในความรูสึก ผูบริหารจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานของแตละตัวบงชี้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน รายเดือน รายไตรมาส รายป เปนตน เพื่อ
แสดงความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่ตองการหรือไม 
อยางไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดใหมีคณะบุคคลเพื่อทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานเปน
เรื่องๆไปก็ได” (สัมภาษณเม่ือ 9 สิงหาคม 2556)  
   3.2 ผูใหขอมูล (กลุมนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลให
เกิดสัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความคิด
เห็นวาลักษณะขององคการที่มีสามารถใชระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธไดผูบริหารทุกระดับควรม ี
มีภาวะผูนํา ใหความสนใจ ใหความสําคัญ มุงมันที่จะพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงองคการ ให
เปนองคการที่มีสมรรถนะสูง พนักงานทุกระดับ มีความรูความสามารถ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ใหความรวมมือ กระตือรือรนในการทํางาน มีการบริหารเชิงกลยุทธ มีวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค เปาหมาย มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ในทุกกระบวนการที่ชัดเจน และมีเปาหมาย
ที่เปนรูปธรรม และเปาหมายเหลานั้นสั้นกระชับ ไมคลุมเครือ และเปนเปาหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจ
ขององคการนั้น 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นายทวี ผิวผอง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี) 
โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “ผูบริหารทุกระดับ ตองมีภาวะผูนํา มีจิตสํานึกในเปาหมาย และ
ทิศทางการทํางาน มีความเปนเพื่อน มีความกระตือรือรนความซื่อสัตย มีความฉลาดรอบรู มีความ
จริงจัง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีศรัทธาความเชื่อมั่น มีเทคนิคในการทํางาน มีทักษะในการ
ถายทอด เปนผูนําที่ทําการมุงประโยชนสวนรวม ประโยชนแผนดิน ปกครองดวยหลักธรรมาธิปไตย 
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ธรรมาภิบาล มีความสามารถ มีความสํานึกรับผิดชอบ มีความเปนกลาง การมุงสัมฤทธิ์ ความเปนมืออาชีพ” 
(สัมภาษณเม่ือ 2 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นายนําศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก
องคการบริหารตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ไดกลาวถึงวา “การพัฒนา
บุคลากรและองคกร ผูบริหารทุกคนจะตองมีความรูในการวางแผนกลยุทธ การวัดผลการปฏิบัติงาน
ผูบริหารสามารถจะตองใชขอมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการตัดสินใจในการทํางานประจําวัน และตองมี
ระบบการพัฒนาอบรมเจาหนาที่เพื่อใหมีศักยภาพ ขีดความสามารถที่จะสับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ได
ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเจาหนาที่ตองเขาใจเรื่องการวัด และการใชขอมูลผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานประจําวันดวย” (สัมภาษณเม่ือ 7 สิงหาคม 2556) 
   3.3 ผูใหขอมูล (กลุมประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิด
สัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญพูดถึงหลัก
ความถูกตอง และนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชเปนแนวทางในการบริหารงาน ซึ่งการดําเนินงานตาม
นโยบายจะสัมฤทธิ์ผลได ตองไดรับความรวมมือ รวมใจ จากพี่นองประชาชนเปนหลัก และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทุกทานดวย ในการที่จะกาวไปขางหนาเพื่อพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล และเพื่อตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชน โดยถือประโยชนสุข
ของพี่นองประชาชนเปนหลัก ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นายสํารวย เสถียรทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลภู เขาทอง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “การบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง โดยมีเจตคติที่จะบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง 
ใหมีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นโยบายเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม นโยบายดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายดานบริหารจัดการและบริการประชาชนเพื่อประโยชน
สุขแกประชาชนชาวตําบลภูเขาทอง ทุกคนดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ภูเขาทอง เปนไปตามภารกิจและเปาหมายที่ ตั้งไว จึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลภูเขาทอง เชนระบบสาธารณูปโภคมีการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ให
ควบคูไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมูบานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลภูเขาทอง และเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งโดยใหประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู พัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการตางๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต 
รวมทั้งการเพิ่มมูลคาสินคา ซึ่งกอใหเกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสรางงาน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” (สัมภาษณเม่ือ 6 สิงหาคม 2556) 
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    จ ึง ไปสอดคล อ งก ับการ ให ส ัมภาษณของ  (นายศุภกร จันทรแสง 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี) ไดกลาวถึงวา 
“การกําหนดนโยบายการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลของนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองเพรางาย เปนไปตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล และสอดคลองกับวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย ซึ่งมาจากวิเคราะหสภาพปญหา
ความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง” (สัมภาษณเมื่อ 
2 สิงหาคม 2556) 
   3.4 ผูใหขอมูล (กลุมปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิด
สัมฤทธิผล) 
    ผลการศึกษาขอมูลและสอบถามพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีการกลาว
วา การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบังคับ การจัดทําทะเบียนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล คณะกรรมการบริหารการดําดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การใหคําปรึกษาหนาที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมด การดําเนินการเกี่ยวกับการ
อนุญาตตางๆ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง การ
สงเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมอาชีพ งานอนามัย 
สิ่งแวดลอม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับวิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในการปฏิบัติงานเพื่อการ
ตัดสินใจในการทํางานประจําวัน 
    จากการใหสัมภาษณของกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแผนงานใน
การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
โดย (นางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัดองคการบริหารตําบลคลองหก อํา เภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี) โดยใหความเห็นในคําถามขอนี้วา “องคการบริหารสวนตําบลคลองหก และราชการที่
มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลตําบลคลองหก โดยเฉพาะงาน
ธุรการ งานสารบรรณ การจัดทําทะเบียนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารฯ งานการ
เจาหนาที่ งานการประชุม งานการขอบัญญัติตําบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ งานจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล งานการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําป งานขออนุมัติดําเนินการตาม
ขอบัญญัติ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งาน
นิเทศการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผลงานบริการและบํารุงสถานศึกษา งานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กงาน สงเสริมกิจการศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย รวมทั่งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลคลองหก
ใหเกิดสัมฤทธิผล” (สัมภาษณเม่ือ 7 สิงหาคม 2556) 
    จึงไปสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ (นางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัส 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได
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กลาวถึงวา “การเขารับราชการนั้นยากมาก แตการเปนขาราชการที่ดีนั้นยาก ยิ่งกวาหลายเทานัก 
เพราะจากประสบการณของดิฉันรับบทปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง นอกจากจะตองใช
ความรูแลวจะตองใชศิลปะและจิตวิทยาในการบริหารงานเปนอยางมาก เพราะงาน ที่องคการบริหาร
สวนตําบลภูเขาทอง ไดรับสวนใหญจะตองประสานงาน กับบุคคลในองคกรหรือหนวยงานตางๆ 
โดยเฉพาะผลพวงจาก พ.ร.บ. กระจายอํานาจ บางหนวยงานก็ยอมรับการกระจายอํานาจบางหนวยงาน
ก็ตอตานสาเหตุจากหนวยงาน โดยเฉพาะบทบาทของนายกองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง ถูกเพงเล็ง
เปนอยางมาก เพราะทั้งสองตําแหนงเปนผูที่ควบคุมดูแลการบริหารงานงานในองคการบริหารสวน
ตําบลภูเขาทอง ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ ใน
สํานักงาน ถูกรองเรียนเรื่องการ บริหารงานที่ไมโปรงใส มีการปดงานบาง เอื้อประโยชนใหผูรับจางบาง 
เปนตน ในการปฏิบัติหนาที่บางครั้งบางโอกาสการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อยางเดียวไมพอ           

การที่จะเอาตัวเองใหรอดในบางสถานการณตองอาศัยการมีมนุษยสัมพันธ” (สัมภาษณเมื่อ 6 สิงหาคม 2556) 
    สรุป แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลให
บรรลุสัมฤทธิผล  โดยมุงหวังที่จะใหการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลที่ด ีมีความโปรงใส ทั้ง
การบริหารและการเมืองประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีเปาหมายการพัฒนาทําใหประชาชนไดรับการบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลที่ดี และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นระยะเวลาการใหบริการสั้นและรวดเร็วทันตอเหตุการณ สงเสริมให
ประชาชนไดเขามาตรวจสอบขอมูลขาวสาร การเผยแพรขาวสาร การใหประชาชนไดรวมแสดง ความ
คิดเห็นและรวมตัดสินใจกับทางองคการบริหารสวนตําบลใหทั่วถึงสงเสริมใหความรูกฎหมายตางๆ แก
ประชาชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน พัฒนาระบบการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน และเผยแพรและอบรมใหประชาชนไดมีความรูในเรื่องของกฎหมายและอื่นๆ 
ในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุสัมฤทธิผล 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1” นั้นผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว 3 ปจจัย ดังตอไปนี ้
 1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิการบริหาร
จัดการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 การวิจัยครั้ งนี้กําหนดขอบเขต ไดแก  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี รูปแบบการวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมสวน คือ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับเปนแนวทางใน  
การวิจัย ตัวแปรที่ใชในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร รวม 3 ปจจัย แยกเปน 11 ดาน 
ไดแก วัตถุประสงคที่ชัดเจน นําไปปฏิบัติไดจริง มีประสิทธิภาพในการจัดการ หนาที่งานชัดเจน         
การควบคุมที่เหมาะสม การกระจายอํานาจ ภาวะผูนําที่เหมาะสม ทุนมนุษยที่เหมาะสม การมีสวนรวม
ของประชาชน การมีธรรมาภิบาล และการสนับสนุน เพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามจากผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษาไดมุงศึกษาประชากรเปาหมาย
ครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยูในพื้นทีท่ั้งหญิงและชาย ใน 3 จังหวัด ซึ่งถือไดวาเปนกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ 
(Key Informants) โดยคํานวณประชากรกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของ Taro Yamane ที่คา 
ความคลาดเคลื่อน + / - 0.05 ภายใตความเชื่อมั่น 95 % ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน แลวใช
กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการจัดกระทํากับขอมูลดังกลาว ในการสรางแบบสอบถาม
ไดนําไปทดสอบ (Try Out) กับประชากรในเขตปกครองขององคการปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะหจําแนกเปนรายขอ (Item Analysis) ผลการวิเคราะหได 0.60 และ
นําไปทดสอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of 
Alpha) ผลการทดสอบไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.878 ซึ่งอยูในเกณฑที่มีความเที่ยงระดับใชได 
จากนั้นนําไปเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหขอมูลและผูวิจัยยังใชระเบียบวิธีวิจัย
ปริมาณคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษา ไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารองคกรปกครองสวนถองถิ่น แลว
ใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการจัดกระทํากับขอมูลดังกลาว ซึ่งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ เชิงลึกผูมีสวนไดสวนเสียในนโยบายจํานวนทั้งหมด 20 คน 
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รวมกับการสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยการวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยการตีความสราง ขอสรุปจากขอมูลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ จากการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไปตามแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) อันไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตาม
ปรากฏการณ ซึ่งในบทนี้จะเปนการสรุป ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยขอมูลทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ โดยผลจากการวิจัยสามารถสรุปไดตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 3. อภิปรายผลการวิจัย  
 4. บทสังเคราะห  
 5. ขอเสนอแนะ 
 6. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ผูศึกษาวิจัยใชแบบสอบถามจากผูนําชุมชนและประชาชน จํานวน 400 คน เพื่อศึกษาถึง
ลักษณะของกลุมตัวอยาง ทางดานการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด ภาค
กลางตอนบน 1 ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลตอประชาชน การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรกับความสามารถในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด      
ภาคกลางตอนบน 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระบุรี ซึ่งถือไดวาเปนกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informants) โดยผูวิจัยเลือกตัวอยางที่จําแนกตาม
กลุม โดยใชวิธีสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) จนไดจํานวนครบตามสัดสวนที่กําหนด
จํานวน 400 คน ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัยและรายละเอียดอื่นๆ ที่ผูวิจัยเห็นวา
จําเปนเพื่อใหเกิดความสะดวกแก ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ซึ่งไดแบบสอบถามตอบกลับมาครบ
จํานวน 400 ชุด โดยสามารถจําแนกรายละเอียด ไดดังตอไปนี้ 
 ผลของการวิจัย พบวา 
 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนประชาชน จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.30 รองลงมา
เปนผูนําชุมชน จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.80 ในสวนเพศสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 223 คน  
คิดเปนรอยละ 55.80 และเปนเพศหญิงจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.30 อายุสวนใหญอยู
ระหวาง 41 ป ไมเกิน 50 ป จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.30 รองลงมาอายุระหวาง 51 ป ขึ้นไป 
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.30 สุดทาย อายุระหวาง 31 ป ไมเกิน 40 ป จํานวน 86 คน       
คิดเปนรอยละ 21.50 สุดทายสถานภาพสวนใหญสมรสแลว จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 80.80 
รองลงมาแยกกันอยู/หยาราง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.80 สุดทายหมาย จํานวน 34 คน  
คิดเปนรอยละ 8.50 แสดงถึงระยะเวลาที่อยูในทองถิ่นปจจุบัน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูใน
ทองถิ่นระหวาง 5 ป ถึง 8 ป จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.30 รองลงมาอาศัยอยู 9 ป ขึ้นไป 
จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.80 รองลงมา 1 ป ถึง 4 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.30 
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สุดทายอาศัยอยูต่ํากวา 1 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.80 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธจํานวน 
353 คน คิดเปนรอยละรอยละ 88.30 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
8.30 สุดทายนับถือศาสนาคริสต จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ในสวนรายไดตอเดือนมีรายได 
15,001 บาท จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 รองมามีรายไดระหวาง 10,001 บาท ถึง 
15,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.80 รองลงมา มีรายไดระหวาง 5,000 บาท ถึง 
10,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 รองลงมา มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 22 คน    
คิดเปนรอยละ 5.50 และไมมีรายไดที่แนนอนในแตละเดือนนอยสุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
4.00 สุดทายความเพียงพอของรายไดสวนใหญเพียงพอ จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 91.50 และ
รายไดไมเพียงพอ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 
 2. สัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 พบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก ( X =3.10, 
S.D.=0.731) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจาก
มากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 2 ประชาชนและกลุมตางๆ 
ไดรับความพึงพอใจจากการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด ( X =3.13, S.D.=0.763) ขอที่
มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมาคือ ขอที่ 3 ประชาชนและกลุมตางๆ รับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะจากองคการบริหารสวนจังหวัด/เอกชน ( X =3.10, S.D.=0.723) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับสัมฤทธิผลนอยที่สุดคือ ขอที่ 5 ประชาชนและกลุมตางๆ มีสวนรวมประสานการดําเนินการ
ปองกันปญหาตางระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ ( X =3.08, S.D.=0.731) 2) การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก ( X =3.07, S.D.=0.756) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจากมากไปหานอย 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดมีการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ( X =3.11, S.D.=0.733) ขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมา คือ ขอที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดมีทิศทางการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ( X =3.10, S.D.=0.747) และขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลนอยที่สุด คือ ขอที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติแตละชนิดใหมีประสิทธิ-ภาพมากยิ่งขึ้น ( X =3.04, S.D.=0.762) 3) ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก ( X =3.11, 
S.D.=0.732) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจาก
มากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 5 องคการบริหารสวนจังหวัด
ขยายโอกาสดานการทองเที่ยวใหเกิดกับชุมชน เปนสวนเรงเราและเพิ่มจิตสํานึกตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของคนในชุมชน ( X =3.18, S.D.=0.708) ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมา คือ  
ขอที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดประชาสัมพันธอนรุักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นภายใน
พื้นที่สวนกลางมหานครออกไปสูวงกวางของสังคม ( X =3.14, S.D.=0.699) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
สัมฤทธิผลนอยที่สุดคือ ขอที่  4 องคการบริหารสวนจังหวัดถายทอดขอมูลดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหแกผูที่สนใจทุกระดับในสังคม ( X =3.05, S.D.=0.776) และ 
4) การบริหารงานแบบมืออาชีพ ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก ( X =3.10, S.D.=0.754) และ
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 5 ขอ โดยเมื่อเรียงจากมากไปหานอย 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุด คือ ขอที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดศึกษา
สิ่งแวดลอมท่ีเปนทรัพยากรและเครื่องมือในการดําเนินการขององคการ เปนปจจัยที่ทําใหรูวาองคการ
มีความพรอม ( X =3.19, S.D.=0.729) ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมาคือ ขอที่ 2 องคการ
บริหารสวนจังหวัดมีการนําสูการเปลี่ยนแปลงในการทําความตองการขององคการเพื่อตอบคําถาม
ตางๆ เพื่อใหไดความตองการนั้นๆ ใหเปนจริง ( X =3.11, S.D.=0.760) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
สัมฤทธิผลนอยที่สุดคือ ขอท่ี 4 องคการบริหารสวนจังหวัดศึกษาศักยภาพขององคกร มีความสามารถ
หรือมีคุณภาพที่จะปฏิบัติงานไดดี ตองศึกษาวาควรตองเสริมสวนที่ เปนชองวาง ( X =3.04, 
S.D.=0.780) 
 สรุปไดวาผลสัมฤทธิผลการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในภาพรวม มีระดับสัมฤทธิผลมาก ( X =3.91, S.D.=1.135) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับสัมฤทธิผลมาก ทั้ง 4 ขอ โดยเมื่อเรียงจากมากไปหานอย พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลสูงที่สุดคือ ขอที่ 3 ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น ( X =3.11, S.D.=0.732) ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลรองลงมาคือ ขอที่ 4 การบริหารงาน
แบบมืออาชีพ ( X =3.10, S.D.=1.754) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสัมฤทธิผลนอยที่สุดคือ ขอที่ 3 
ความพึงพอใจของประชาชน ( X =3.07, S.D.=1.756) 
 3. ปจจัยดานนโยบายสาธารณะที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก วัตถุประสงคที่ชัดเจน นําไปปฏิบัติได
จริง และมีประสิทธิภาพในการจัดการ พบวา 
  1) ปจจัยในสวนวัตถุประสงคที่ชัดเจน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.46 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.694 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คิดเปน 22.39 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการสรุปผลงานการดําเนินงาน
เทียบกับแผนที่ไดตั้งวัตถุประสงค มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.672 และ
พบวา ระดับผูบริหารมีการกําหนดการตรวจติดตาม ความคืบหนาของแผนงานในการประเมิน
นโยบาย มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.04 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 
  2) ปจจัยการนําไปปฏิบัติไดจริง ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.04 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.760 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คิดเปน 25.00 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารสูงสุดขององคกร และตองมั่นใจวาสามารถรองรับและปฏิบัติตามแผน
ใหมไดเพื่อไกรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารในองคกรดวย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.10 สวน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.752 และพบวา แผนหรือโครงการที่สนองตอบตามนโยบายผูบริหารตอง
แสดงถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.762 
  3) ปจจัยมีประสิทธิภาพในการจัดการ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.09 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.729 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิด
เปน 23.59 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีขั้นตอนของความรับผิดชอบตาม
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ภาระหนาที่ท่ีไดรับของบุคคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.11 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.696 และพบวา จัดทําการปฏิบัติงานสําหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตาม ขั้นตอน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.03 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 ตามลําดับ  
   สรุปไดวาจากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบ พบวา กลุมตัวแปรดานนโยบายสาธารณะ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.728 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบน
มาตรฐานคิดเปน 23.64 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา วัตถุประสงคที่ชัดเจน      
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.10 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.694 และพบวา การนําไปปฏิบัติไดจริง       
มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.04 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.760 อยูในระดับมาก ตามเกณฑเฉลี่ยที่
กําหนดไว ทั้ง 2 ตัวแปรที่มีปจจัยโดยตรงตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยม ี          
คาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (R2

 Square) เทากับ 0.155 และมีคาสัมประสิทธิ์
สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดที่ปรับแลวของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน (R2 Adjusted) เทากับ 0.151 แสดงวา วัตถุประสงคที่ชัดเจน 
การใหบริการและผูรับบริการ ทั้ง 2 ตัวแปรสามารถทํานายสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได รอยละ 15.10 โดยเขียนเปนสมการได 
ดังนี้ 
   สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

   Y  = 2.138 + 0.171(X1) + 0.132(X2) 
   สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   Z Y = 0.343(X1) + 0.323(X2)  
   จากสมการถดถอยพหุคูณเสนตรงขางตนสามารถแปลความหมายได ดังนี้ 
   1. ถาตัวแปรดานวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผล
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 
0.171 คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 
   2. ถาตัวแปรดานการใหบริการและผูรับบริการ มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําให
สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
เพิ่มขึ้น 0.132 คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 
   สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ ประสิทธิภาพในการจัดการ 
 4. ปจจัยดานโครงสรางองคกรที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก หนาที่งานชัดเจน การควบคุมที่
เหมาะสม และการกระจายอํานาจ ดังนี้ 
  1) ปจจัยหนาที่งานชัดเจน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.713 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเปน 
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23.38 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการรวมหนาที่การงานที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือใกลเคียงกันไวดวยกัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.11 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740 และ
พบวา มีการกําหนดระบุรายละเอียดของงาน และการแบงงานใหแตละคนในองคกรไดรับปดชอบตาม
ความเหมาะสม มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.99 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 
  2) ปจจัยการควบคุมที่เหมาะสม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.794 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คิดเปน 26.03 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และงายตอการปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.671 และพบวา ใหผูมีสวนไดเสียไดรูขอมูลขาวสาร มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.793 
  3) ปจจัยการกระจายอํานาจ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.681 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเปน 
21.48 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประชาชนในทองถิ่นตองเขามามีสวนรวม 
และตองเปนนิติบุคคล เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองมีคะแนนเทากันโดยเฉลี่ยสูงสุด 
3.26 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.534 และพบวา มีอิสระในการบริหารงาน มีอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.883 
  สรุปไดวาจากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบ พบวา กลุมตัวแปรดานโครงสรางองคกร ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.09 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.729 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิด
เปน 23.59 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การกระจายอํานาจมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.681 และพบวา หนาที่งานชัดเจน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 
3.05 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.713 ตามลําดับ อยูในระดับมากตามเกณฑเฉลี่ยที่กําหนดไว ทั้ง 3 ตัวแปร
ที่มีปจจัยโดยตรงตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อ
ถือไดของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (R2 Square) เทากับ 0.507 และมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดที่ปรับแลวของ
ตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน (R2 Adjusted) 

เทากับ 0.505 แสดงวา การกระจายอํานาจ หนาที่งานชัดเจน การควบคุมที่เหมาะสม ทั้ง 3 ตัวแปร
สามารถทํานายสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 ได รอยละ 50.50 โดยเขียนเปนสมการได ดังนี ้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

  Y  = 1.796 + 0.266(X3) + 0.087(X1) + 0.064(X2) 
  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z Y = 0.584(X3) + 0.177(X1) + 0.185(X2) 
  จากสมการถดถอยพหุคูณเสนตรงขางตนสามารถแปลความหมายได ดังนี้ 
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  1. ถาตัวแปรดานการกระจายอํานาจ มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.266 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
  2. ถาตัวแปรดานหนาที่งานชัดเจน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.087 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
  3. ถาตัวแปรดานการควบคุมที่เหมาะสม มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผล
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 
0.064 คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
  สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไมม ี
 5. ปจจัยดานการบริหารจัดการองคกร ที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก ภาวะผูนําที่เหมาะสม        
ทุนมนุษยที่เหมาะสม การมีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาล การสนับสนุน ดังนี้ 
  1) ปจจัยภาวะผูนําที่เหมาะสม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.780 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 
26.00 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูนํามีทักษะในการสื่อสารที่จะทําให
สามารถพูดและเขียนไดอยางนาเชื่อถือ มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.12 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.779 และพบวา ผูนํามีทักษะในการคลี่คลายความขัดแยง เพื่อรับมือกับชวงเวลาแหงการตอตาน 
และความตึงเครียด ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดและเปนผูมีบารมีในการตัดสินใจ มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 
2.82 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.777 
  2) ปจจัยทุนมนุษยที่เหมาะสม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.09 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.722 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเปน 
23.37 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรู 
เพื่อใหวิเคราะหเปน โดยกําหนดกลยุธในการพัฒนาใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญใน
งานอยางดีเลิศ มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.32 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.536 และพบวา มีการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยทุนมนุษยที่มีอยูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ สามารถ 
นํามาใชเพื่อชวยสรางความแตกตางใหกับองคกร มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.84 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.779 
  3) ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.10 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.721 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิด
เปน 23.26 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมีสวนรวมนําเสนอโครงการตางๆ 
เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณของรัฐ มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.21 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.607 
และพบวา การมีสวนรวมเปนกรรมการประเมินผลและใหคําแนะนําตอการปองกันและแกไขปญหา
ตางๆ เพื่อใหเจาหนาที่นําไปปฏิบัติ มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.97 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.794 
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  4) ปจจัยการมีธรรมาภิบาล ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.720 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเปน 
23.48 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารและ
พนักงานขององคกรบริหารสวนตําบล มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.715 และพบวา ความพรอมของ อบต. ที่จะใหประชาชนทั่วไปโดยไมเลือก มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 
2.93 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.757 
  5) ปจจัยการสนับสนุน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.746 
คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเปน 24.30 
เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรง
สนับสนุน มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.17 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.672 และพบวา มีการ
สนับสนุนจัดตั้งหนวยขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับแผนนโยบายและการดําเนินงานของ อบต.  
มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 ตามลําดับ 
  สรุปไดวาจากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบ พบวา กลุมตัวแปรดานการบริหารจัดการองคกร ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.737 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบน
มาตรฐานคิดเปน 24.03 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมีสวนรวมของประชาชน 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.10 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721 และพบวา ภาวะผูนําที่เหมาะสม มีคะแนน
โดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.780 ตามลําดับ อยูในระดับมาก ตามเกณฑเฉลี่ยที่
กําหนดไว ทั้ง 4 ตัวแปรที่มีปจจัยโดยตรงตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สัมฤทธิผลความเชื้อถือไดของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (R2 Square) เทากับ 0.487 และมีคาสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผลความเชื่อถือไดที่
ปรับแลวของตัวแปรชี้วัดการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (R2 Adjusted) เทากับ 0.484 แสดงวา ทุนมนุษยที่เหมาะสม ภาวะผูนําที่เหมาะสม การมีสวน
รวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาล ทั้ง 4 ตัวแปรสามารถทํานายสัมฤทธิผลการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได รอยละ 48.40 โดยเขียนเปนสมการได 
ดังนี้  
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

  Y  = 1.136 + 0.197(X2) + 0.151(X1) + 0.176(X2) + 0.103(X4) 
  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z Y = 0.376(X2) + 0.456(X1) + 0.270(X2) + 0.206(X4) 
  จากสมการถดถอยพหุคูณเสนตรงขางตนสามารถแปลความหมายได ดังนี ้
  1. ถาตัวแปรดานทุนมนุษยที่เหมาะสม มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.197 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
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  2. ถาตัวแปรดานภาวะผูนําที่เหมาะสม มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผล
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 
0.151 คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 
  3. ถาตัวแปรดานการมีสวนรวมของประชาชน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําให
สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
เพิ่มขึ้น 0.176 คะแนน โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงท่ี 
  4. ถาตัวแปรดานการมีธรรมาภิบาล มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน ทําใหสัมฤทธิผลการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 0.103 คะแนน 
โดยที่ตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที ่
  สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ การสนับสนุน 
 6. แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ดังนี้ 
  1) แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยประสิทธิภาพในการจัดการควรปรับปรุงสราง
ระบบการทํางานที่ไมยึดติดกับตัวบุคคลแตใหคํานึงถึงประสิทธิภาพของงาน ความถูกตองรวดเร็วของ
งาน และเปาหมายขององคการเหนือสิ่งอื่นใด รวมถึงปลูกฝงการปฏิบัติงานที่ตองยึดกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอสั่งการ เพื่อสรางงานที่มีความถูกตองมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังตองปลูกฝงหลักธรรม
ใหบุคลากรไดยึดเหนี่ยวสําหรับปฏิบัติงาน โดยคอยๆ ใหซึมซับจากกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ภายใน
องคการ และมีแบบชี้วัดความสําเร็จของงานเฉพาะภายในองคการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใชระดับคะแนนเปนเกณฑการพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อเปนการวัดประสิทธิภาพของผลงานกอนที่จะใชงาน
จริง และลดปญหาขอผิดพลาดในการดําเนินงานครั้งตอไป 
  2) แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยในการสนับสนุนการบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลจัดใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลควรไดรับการอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อนําความรูมาใชในการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมประชาชนใหเกิดความสมัครสมาน 
สามัคคีกันโดยใชกิจกรรม เชน การอบรมลูกเสือชาวบาน กลุมเยาวชน และกลุมพลังตางๆ ในตําบล 
รวมถึงสนับสนุนการจัดทําปายประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ทุกหมูบาน 
 
5.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยสัมภาษณเฉพาะผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไดแก 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี โดยผูวิจัยไดเลือก
กลุมเปาหมายซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเหลานั้นเปนผูสรางความเจริญกาวหนา
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนด
สัมภาษณ ที่อยูในกลุมยุทธศาสตร จํานวน 4 ตําบล จํานวน 24 คน ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงค
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ของการวิจัยและรายละเอียดอื่นๆ ที่ผูวิจัยเห็นวาจําเปนเพื่อใหเกิดความสะดวกแก ผูตอบแบบ
สัมภาษณ จึงไดแบบสัมภาษณกลับมา ครบจํานวน 24 ชุด โดยสามารถจําแนกรายละเอียด การเสนอ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ขอ โดยตอบคําถามการวิจัยโดย
ผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไปพฤติกรรมของผูตอบแบบสัมภาษณ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเปนผูสรางความเจริญกาวหนา
อยางมีประสิทธิภาพ ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ของการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 
 ผลของการวิจัย พบวา  
 ทองถิ่นจังหวัด จํานวน 4 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 4 คน รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 คน และ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 19 คน        
คิดเปนรอยละ 79.00 และเปนเพศหญิงจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.00 อายุของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอายุ 41 ป - 50 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมาอยูในชวง 31 ป - 40 ป 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา 51 ป ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.00 
สุดทาย ต่ํากวา 30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.00 สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาจบปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 33.00 
รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จํานวน 4 คน รอยละ 17.00 และสุดทายจบปริญญาเอก 
จํานวน 2 คน รอยละ 8.00 สวนทางดานประสบการณดานบริหารในองคกรบริหารปกครองสวน
ทองถิ่น พบวา สวนใหญมีประสบการณ 12 ป ขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา 4 ป – 8 ป 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมา 9 ป – 12 ป จํานวน 5 คน รอยละ 21.00 สุดทาย
ประสบการณดานบริหาร 1 ป – 3 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และถามถึงศาสนา พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 16 คน รอยละ 58.00 รองลงมานับถือศาสนา
อิสลาม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และสุดทายนับถือศาสนาคริสต จํานวน 3 คน รอยละ 10.00  
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณ เชิงลึกในประเด็นสําคัญการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กับผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 จากคําถามการวิจัยขอที่ 1 สัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลใน
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 ผลของการวิจัย พบวา 
 นโยบายและกฎหมายเปนหลัก และไดกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใหความเปน
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและมีอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นอกจากนั้นยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวย
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การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ ไดกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ใหบริการสาธารณะ บทบาทหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ตระหนักถึงนัยแหงบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ 
รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ภาคกลางตอนบน เพื่อนํามารวมกบัความตองการของชุมชน ศักยภาพและนโยบายขององคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ซึ่งถือเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ในอันที่จะสงผลใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน เกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ และเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งสอดคลองกับทองถิ่นจังหวัดสระบุรี นายวีระศักดิ์      
ศรีโสภา (สัมภาษณ 9 สิงหาคม 2556) เห็นวา บทบาทหนาที่ที่มีความสําคัญยิ่งตอองคกรผูบริหารใน
องคการปกครองสวนทองถิ่น จึงตองมีความรูความสามารถ วิสัยทัศนและแนวคิดในการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับตําแหนง ซึ่งตองอาศัยหลักปฏิบัติที่ดี มาใชเปนแนวทาง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก 
หลักธรรมตามแนวพุทธศาสนา ประพฤติตนตามแนวพระราชดําริ และหลักธรรมาภิบาล เปนตนเพื่อให
สามารถใชชีวิตและทํางานรวมกันในในองคการปกครองสวนทองถิ่นไดโดยปกติสุขเรียบรอยเกิดประโยชน
สูงสุดกับราชการและประชาชน โดยยึดหลักการตางๆ และขอบังคับ และกฎหมายตาม มาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-49 ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําไดครับ 
 ดังนั้นสรุปการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 มีความมุงหมายเพื่อการกระจายอํานาจใหแกประชาชนในตําบล เพื่อแกไขปญหาและ
สนองตอบความตองการของตนเอง อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชน
ในชุมชนดีขึ้น จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความใกลชิด
กับประชาชนสวนใหญของประเทศมากที่สุด บทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลจึงเปน
บทบาทที่สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น ภาพลักษณของการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนตําบลจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกลไกการบริหารจัดการที่โปรงใสซื่อตรง เปน
ธรรม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน รวมในการบริหาร
จัดการ และการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล ในทุกขั้นตอน สิ่งเหลานี้             
ทุกประการประจักษดังโครงการองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ที่กรมการปกครองสวน
ทองถิ่นไดพยายามสรางมาตรฐาน ตัวแบบ (Model) ที่จะสะทอนภาพลักษณของการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลที่ดี ทั้งนี้หากองคการบริหารสวนตําบล มีการบริหารจัดการโดยยึดถือ
ตามหลักการพื้นฐานธรรมาภิบาล ซึ่งถือไดวาเปนการบริหารจัดการมิติใหมที่จะสรางสรรค 
ประชาธิปไตยจากฐานรากที่แทจริง ชุมชนจะสามารถอยูรวมกันสรางสรรค และจรรโลงให เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริงตอไป  
 จากคําถามการวิจัยขอท่ี 2 ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 ผลของการวิจัย พบวา 
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 นายกองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด รวมถึงองคการบริหารสวน
ตําบลยังมีฐานะเปนนิติบุคคลจึงมีความสามารถในการทํานิติกรรมสัญญาโดยไมตองผานทางราชการ 
เปนผลทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีความคลองตัวในการดําเนินการ และผูบริหารก็มีขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่มากขึ้น ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถ
สนองตอบตอการแกไขปญหาใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดมากขึ้น อันทําให
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจ ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล              
มีความสําคัญตอทองถิ่นเปนอยางมาก ในสวนทองถิ่นจังหวัดนั้นคอยกํากับเรื่องกฎขอบังกับ โดยให
ความชวยเหลือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ ไดแก เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ใหดําเนินการตาม
อํานาจ หนาที่ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงการให
คําปรึกษา แนะนํา กําหนดแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุรวมทั้งควบคุม
ตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับและ หลักเกณฑที่กําหนด แตบางครั้งองคการบริหารสวนตําบลบางตําบลยังทํางานเกิน
อํานาจหนาที่ และกรอบตามอํานาจหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวี
รณรงค อังคารชุน (สัมภาษณ 18 สิงหาคม 2556) เห็นวา งานทองถิ่นจังหวัดเปนสวนราชการที่
จัดตั้งขึ้นใหมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาท ภารกิจสําคัญในการสงเสริมสนับสนุน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และ
โครงสรางสวนราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไว 
 ดังนั้นสรุปผลที่มีการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินกิจการรวมกันจัดทําบริการสาธารณะ ปรับ
โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล การสงเสริมการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
เพื่อใหเกิดการบูรณาการในทองถิ่น ขององคกรปกครองทองถิ่นขนาดเล็กการพัฒนาชองทางให
ประชาชนในทองถิ่นสามารถเลือกรูปแบบโครงสรางภายในที่เหมาะสมกับทองถิ่นตนเองได และการ
สรางสถาบันหรือองคกรเพื่อทําหนาที่สรางความพรอมของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมและ
ตรวจสอบในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 จากคําถามการวิจัยขอที่ 3 แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 ผลของการวิจัย พบวา 
 แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบล เปนการ
บริหารที่ใหความสําคัญตอผลการดําเนินงาน และการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ 
ซึ่งจะตองมีการกําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย ของงาน และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ไวลวงหนา 
โดยใหผูบริหารทุกระดับ สมาชิกขององคการ และตลอดถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานขององคการ มีสวนรวมในการคิด การบริหารจัดการ การตัดสินใจ การรวมแกไข
ปญหา เพื่อใหงานบรรลุผลตามที่ตั้งเอาไว ภายในเวลาและทรัพยากรที่จํากัด ซึ่งสอดคลองกับทองถิ่น
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จังหวัดปทุมธานี นางสาวอัจฉรา วงษเอก (สัมภาษณ 19 สิงหาคม 2556) เห็นวา การบริหารแบบ  
มุงผลสัมฤทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดปทุมธานีนั้น ควรมีการวางแผนกลยุทธของ
องคการซึ่งองคการจะตองทําการกําหนดทิศทางโดยรวมวาตองการที่จะทําอะไรอยางไร ซึ่งเปนเรื่อง
ของการวางยุทธศาสตรหรือวางแผนกลยุทธ เพื่อทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและ
ภายในองคการ และใหไดมาซึ่งเปาประสงคสุดทายที่ตองการขององคการหรือวิสัยทัศน อันจะนําไปสู
การกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงปจจัย
สําคัญแหงความสําเร็จขององคการ และสรางตัวบงชี้วัดผลการดําเนินงานในดานตางๆ 
 ดังนั้นสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุ
สัมฤทธิผล โดยมุงหวังที่จะใหการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลที่ดี มีความโปรงใส ทั้งการ
บริหารและการเมืองประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีเปาหมายการพัฒนาทําใหประชาชนไดรับการบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลที่ดี และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นระยะเวลาการใหบริการสั้นและรวดเร็วทันตอเหตุการณ สงเสริมให
ประชาชนไดเขามาตรวจสอบขอมูลขาวสาร การเผยแพรขาวสาร การใหประชาชนไดรวมแสดงความ
คิดเห็นและรวมตัดสินใจกับทางองคการบริหารสวนตําบลใหทั่วถึงสงเสริมใหความรูกฎหมายตางๆ แก
ประชาชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน พัฒนาระบบการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน และเผยแพรและอบรมใหประชาชนไดมีความรูในเรื่องของกฎหมายและอื่นๆ 
ในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุสัมฤทธิผล 
 กลาวโดยสรุปไดวาสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มุงผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร เปน
การชวยใหมีการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การที่ผลการปฏิบัติงานซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์
ขององคกรจะดีหรือไมเพียงใดยอมเปนความรับผิดชอบรวมกันของทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ผูบริหาร
สามารถใชการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือวัดความกาวหนาของการดําเนินงานไดอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหทราบผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบเปาหมาย หากผลงานไมนาพึงพอใจผูบริหารมี
โอกาสปรับเปลี่ยนกลยุทธไดทันเวลา การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคในการบริหาร
หลายเรื่อง เริ่มตั้งแต  
 1) นโยบายสาธารณะซึ่งถือไดวาเปนหัวใจในการบริหารลักษณะนี้เพราะหากเราไมมี
นโยบายเราก็ไมสามารถปฏิบัติงานไดรวมถึงไมสามารถปรับปรุงใหเกิดผลงานที่ดีขึ้นได 
 2) โครงสรางองคกรจะเปนการกําหนดกรอบการทํางานที่กวางไกล ใหแกการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ การเนนที่ผลสําเร็จอาจจะทําใหมองแตผลระยะสั้น แผนองคกรและกลยุทธนี้ทําหนาที่เปน
ตัวเชื่อมประสานระหวางวัตถุประสงคระดับสูงขององคการกับเปาหมายโครงการในระดับปฏิบัติ และยัง
สามารถใชในการประสานแผนงานระดับกรม กระทรวง เพื่อใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพได 
 3) ปจจัยการบริหารจัดการองคกรเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานผูนําวามีผลตอความสําเร็จขององคกรมากที่สุด 
ปจจัยดานภาวะผูนําที่เหมาะสม ปจจัยดานทุนมนุษยที่เหมาะสม ปจจัยดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ปจจัยดานการมีธรรมาภิบาล และปจจัยดานการสนับสนุนลวนมีผลตอความสําเร็จในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัย สัมฤทธิผลของการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี ้
 5.3.1 ผลการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 
  ผลการวิจัยพบวา คําวา “สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล” ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกลุมยุทธศาสตร จะหมายถึง ผลสัมฤทธิ์การวางแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเปาหมาย ภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะหเชิงกลยุทธ SWOT 
Analysis กลาวคือ การวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ในกรอบระยะเวลาที่ตองการ 
ทั้งนี้เพื่อประกอบการวางแผนการในการใชวิธีการ และทรัพยากร เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด ความหมาย
ที่งายที่สุดของคําวา ยุทธศาสตร ก็คือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามทั้งหลายเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ในยุคปจจุบันนี้ จะเปนการเที่ยงตรงมากกวา หากพิจารณาวา Strategy คือขบวนการ
ตัดสินใจอันซับซอนซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายสุดทาย (Ends) เขากับวิถี หรือหนทาง 
(Ways) และวิธีการ หรือเครื่องมือ (Means) ในอันที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น เนื่องจากโครงการสวน
ใหญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ตัวอยางเชน โครงการการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ไดแก การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม               
การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ การขนสงมวลชน การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากเปนโครงการถายโอนภารกิจดังกลาวเปนการขยายขอบเขต
อํานาจหนาที ่ที่ทําใหการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองทองถิ่นครอบคลุมและมีความเปนเอกภาพ
มากขึ้น และสะทอนบทบาทความสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปขององคกรปกครองทองถิ่นในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสอดคลองกับกระแสการจัดการสิ่งแวดลอมที่เนนการกระจาย
อํานาจ ตามแนวทาง Think Globally, Act Locally  
  เมื่อพิจารณาความพรอมตามขั้นตอนของยุทธศาสตร พบวา สัมฤทธิผลการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปรากฏทั้ง 3 ขั้นตอน นับตั้งแต
นโยบายสาธารณะ โครงสรางองคกร และปจจัยการบริหารจัดการองคกร ดังตอไปนี้ 
  1) ในขั้นตอนนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสัมพันธตอ
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
   (1) วัตถุประสงคที่ชัดเจนของนโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีการ
เผยแพรใหกับบุคลากรภายในองคกรไดทราบ โดยการกําหนดลักษณะการดําเนินงานที่สําคัญที่แสดง
ถึงจุดมุงหมายขององคกร และมีการจัดนโยบายชัดเจนและงายตอการอธิบายตอคนในองคกรและ
ผูสนใจทั่วไปพรอมทั้งไดนําไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณและขอมูลอยูเสมอ ของผูใหขอมูล
ไดรบัผลกระทบจากดานวัตถุประสงคที่ชัดเจนในปจจุบัน 
   (2) นําไปปฏิบัติไดจริงของนโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยการ
ดําเนินงานเทียบกับแผนของผูใหขอมูลไดรับผลกระทบจากดานจัดทําขั้นตอนในการวัดผลการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ และดัชนีชี้วัดที่เก่ียวของกับมาตรการทางดานการปฏิบัติงานในปจจุบัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/SWOT
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   (3) มีประสิทธิภาพในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ซึ่งมีจัดการตามขั้นตอนของความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับของบุคลากรในสายงานที่
รับผิดชอบไดด ี
  2) ในขั้นตอนโครงสรางองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสัมพันธตอ
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนนี้ ประกอบดวย 
   (1) หนาที่งานชัดเจนในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
มีการรวมหนาที่การงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันไวดวยกัน และมีลักษณะงานที่ชัดเจน 
สําหรับกลุมผูบริหารระดับสูง 
   (2) การควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล มีระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และงายตอการปฏิบัติเปนอยางด ี
   (3) การกระจายอํานาจในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นประชาชนในทองถิ่นตองเขามามีสวนรวม และตองเปนนิติบุคคล เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ รวมถึงมีงบประมาณในการดําเนินงานเปนของตนเอง 
  3) ปจจัยการบริหารจัดการองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสัมพันธ
ตอการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนนี้ ประกอบดวย  
   (1) ภาวะผูนําที่เหมาะสมในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล นั้นผูนํามีทักษะในการสื่อสารที่จะทําใหสามารถพูดและเขียนไดอยางนาเชื่อถือ รวมถึงทักษะใน
การเจรจาตอรองและอธิบายที่จะทําใหกลุมตางๆ ทํางานรวมกันได 
   (2) ทุนมนุษยที่เหมาะสมในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลมีการพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรู เพื่อใหวิเคราะหเปน โดยกําหนดกลยุทธในการ
พัฒนาใหเปนผูที่มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานอยางดีเลิศ 
   (3) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล ประชาชนมีสวนรวมนําเสนอโครงการตางๆ เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณของรัฐ และการมี
สวนเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อ จัดจางของเจาหนาที่เปนอยางด ี
   (4) การมีธรรมาภิบาลในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
นั้นมีความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารรวมถึงพนักงานขององคกรบริหารสวนตําบล และการออก
ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามที่กฎหมายไดไดใหอํานาจไว 
   (5) การสนับสนุนในการจัดการนโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นั้น
มีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุน และมีการสนับสนุนทางสังคมในการฟนฟู
สมรรถภาพประชาชนที่ดอยโอกาสเปนอยางด ี
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   จึงแสดงใหเห็นวา สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีความสัมพันธตอโครงการบริหารสวนตําบลในอนาคต อยูใน
ระดับมาก 
   ฉะนั้น ในกลุมยุทธศาสตร 3 ขั้นตอน จึงมีความสําคัญตอสัมฤทธิผลการบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล ในระดับที่แตกตางกัน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้นในสวนนโยบายก็มีสวนหรือมีบทบาทอยางสําคัญตอการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล 
   สรุปการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 ในสวนภาครัฐไดใหความสนใจในเรื่องของการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนที่
ทราบกันแลววายุทธศาสตร นับวาเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะไดมีโอกาสวิเคราะห
และพิจารณาดวยวิจารณญาณของตนเอง แตก็ควรจะมีการศึกษาหลักพื้นฐานที่จําเปนกอน เพื่อจะได
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดของตนอยางถูกตอง ไมพะวักพะวงจนหาทางออกไมได 
เชนเดียวกับในการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ดังที่เราทราบกันดีในเรื่องของการวิปสสนากรรมฐาน เปน
ตน อยางไรก็ตาม การศึกษายุทธศาสตรนั้นตองอาศัยการอานหนังสือประกอบดวย โดยเฉพาะหนังสือ
ของนักยุทธศาสตรสําคัญ ๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในนานาประเทศ รวมทั้งการใหความสนใจและติดตาม
สถานการณความเปนไปของโลกในปจจุบันอยางใกลชิด เพื่อนามาประยุกตกับแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตรของตนตอไป การปฏิบัติไดตามที่กลาวมานี้จะชวยใหเราเกิดแนวความคิดเพิ่มเติมไดเปน
อยางด ีและมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึนดวย 
   สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นสําคัญ สัมฤทธิผลการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จากประชากรกลุมตัวอยาง 
ทั้งหมด 400 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา กลุมตัวแปรการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.731 คาดวยสัมประสิทธิ์ของความผันแปร ซึ่งคานี้เปนคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐานคิด
เปน 23.74 เปอรเซ็นตของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา โครงสรางองคกร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.09 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.729 และพบวา ปจจัยการบริหารจัดการองคกร มีคะแนนโดยเฉลี่ย
ต่ําสุด 3.07 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.737 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญมีการแจกแจงไมเปนโคง
ปกติ มีคาความเบ และความโดง เทากับ -0.07 และ -1.12 ตามลําดับ อยูในระดับมาก ตามเกณฑ
เฉลี่ยที่กําหนดไว 
   จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรพล จิตตดี (2556) ผลการศึกษาพบวา การ
บริหารโครงการโดยการนํานโยบายของผูสูงอายุของรัฐบาล งานการดูแลผูสูงอายุใหไดการพัฒนา
ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองพิทักษสิทธิขั้นพื้นฐานตามขอบังคับ
และกฎหมาย เปนไปตามกรอบการวิเคราะห ไดแก แผนระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554) แผนระยะยาว 
(พ.ศ. 2545-2564) และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มีการพัฒนาโครงการดูแลผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนถองถิ่น ทําใหผูสูงอายุในทองถิ่นมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งทางสุขภาพ รางกาย 
และจิตใจ ปจจัยที่ทําใหการบริหารโครงการดูแลใหผูสูงอายุไดรับบริการพื้นฐานดานตางๆ 
ประกอบดวยการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น พบในเรื่อง ทรัพยากร ทัศนคติของ
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ผูปฏิบัติ โครงสรางระบบราชการ และการสื่อสาร มีการประสานความรวมมือเปนอยางดีในการ
ถายทอดเทคนิควิชาการและองคความรูจากสวนราชการ และองคกรภายในชุมชนรวมถึงแผนงาน 
ผลกระทบจากโครงการจัดสวัสดิการสังคมและใหการสงเคราะหผูสูงอายุตามความตองการ มี
ผลกระทบในดานบวก มากกวาดานลบ คือ 1) ผลกระทบในดานบวก จะทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดี
ขึ้น ทั้งทาง สุขภาพรางกาย จิตใจและรายได โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ยากไร พิการ ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองไดจะ ไดรับประโยชนจากนโยบายนี้เปนอยางมาก 2) ผลกระทบในดานลบ สวนใหญคิดวา
นโยบายโครงการพัฒนาดูแลผูสูงอายุ โดยสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็จะทําใหกระทบตอนโยบายในระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเชนกัน ผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินโครงการดูแลผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
การดําเนินงานในลักษณะเครือขายมากขึ้น ทั้งองคการชวยเหลือผูสูงอายุระหวางประเทศและองคกร
ภาครัฐ ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนปสากลวาดวยผูสูงอายุมีการเรียกรองใหภาครัฐใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุมากขึ้น มีการจัดทําปฏิญญาผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมขึ้นในป พ.ศ. 2545 ซึ่งปฏิญญา
ดังกลาวเปนแผนที่มีการประกาศใชใหมีการดําเนินการระยะยาว เพื่อเปนการชวยเหลือและพัฒนา
ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลรักษาอยางเทาเทียม ผูสูงอายุในชุมชนไดพบกัน และผูสูงอายุมีความพอใจและ
มีความเปนอยูดีข้ึน 
   จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชรินทร โรจนนิรภัย (2554) ผลการศึกษา 
พบวา ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมาสวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 46-60 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปวช./ปวส มีอายุราชการ
ระหวาง 6-8 ป และเปนสมาชิกของสภา อบต. โคกไทย ในภาพรวมมีความคิดเห็นของขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตอประสิทธิผลของการปฏิรูป
ระบบราชการ ทั้งดานการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ ดานการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการบริหารงาน ดานการปฏิรูปวิธีงานงบประมาณ ดานการปฏิรูประบบบริหารงาน
บุคคล และดานการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม คานิยมของขาราชการอยูในระดับปานกลาง 
   จึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ลักษณสุภา บัวบางพลู (2554) ผลการศึกษา 
พบวาการมีสวนรวมในกระบวนการกกลุมตามบทบาทหนาที่ในกลุม เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคลแยกตามประเด็นความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่ไดรับ
มอบหมาย 6 ดาน คือ ความรวมมอืในกลุม การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน ทักษะการสืบคน
ขอมูล ความคิดสรางสรรค จริยธรรมคุณธรรมในการทํางานกลุม และภาพรวม ความรวมมือในกลุม 
พบวา โดยสวนใหญ นักศึกษามีพฤติกรรมดานจริยธรรมคุณธรรม ในการทํางานกลุม อยูในระดับมาก
ที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.41 รองลงมาดานภาพรวม ความรวมมือในกลุม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.23 ลําดับที ่
3 คือ ดานความคิดสรางสรรค คิดเปนคาเฉลี่ย 3.10 และ สองลําดับสุดทายคือ การเสนอความคิดเห็น
ในการทํารายงาน อยูในระดับนอย คิดเปนคาเฉลี่ย 2.90 ความรวมมือในกลุม อยูในระดับนอยที่สุด 
คิดเปนคาเฉลี่ย 2.92 
   จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิตราภา กุณฑลบุตร (2552) ผลการศึกษา 
พบวาไดศึกษาสมการที่เหมาะสมในการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง คือ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระหวางป 
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2517 - 2521 จํานวน 1,568 คน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คือ คะแนนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 เพศ อายุและภูมิลําเนา 
   จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สกุล กังวาลไกล (2543) ไดทําการวิจัยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกปญหาโจทยสมการเศษสวนของพหุนาม
ระหวางกลวิธีการตั้งคํา ถามนํา โดยการฝกปฏิบัติดวยตนเองกับการเรียนแบบรวมมือ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. นักเรียนกลุมทดลองที่ 2       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมทดลองที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตทั้งสอง
กลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สรายุทธ เพ็ชรซีก (2553) ไดทําการวิจัยศึกษา
ประเภทของครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบงครอบครัวเปน 3 ประเภทไดแก ครอบครัว
ที่เลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Style) แบบเขมงวด ควบคุม (Authoritarian Style) และแบบใช
เหตุผล (Authoritative Style) พบวา ครอบครัวในปจจุบันคอนขางมีลักษณะผสมผสานกันมากกวาที่
จะเปนแบบหนึ่งแบบใดโดยสมบูรณ การบอกวาเปนแบบใดเปนเพียงการดูแนวโนมสวนใหญเทานั้น
และเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่
เลี้ยงดูอีกสองแบบ กลุมที่มีผลการเรียนรองลงมา คือ กลุมเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบเขมงวด สวนการเลี้ยงดู
แบบตามใจจะมีผลการเรียนต่ําที่สุด 
   จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ลักษณสุภา บัวบางพลู (2553) ไดทําการวิจัย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาการประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอรโดยใช
กระบวนการกลุมในการจัดการเรียนการสอน พบวา การมีสวนรวมในกระบวนการกกลุมตามบทบาท
หนาที่ในกลุม เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคลแยกตามประเด็นความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 6 ดาน คือ ความรวมมือในกลุม การเสนอ
ความคิดเห็นในการทํารายงาน ทักษะการสืบคนขอมูล ความคิดสรางสรรค จริยธรรมคุณธรรมในการ
ทํางานกลุม และภาพรวม ความรวมมือในกลุม พบวา โดยสวนใหญ นักศึกษามีพฤติกรรมดาน
จริยธรรมคุณธรรมในการทํางานกลุม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.41 รองลงมาดาน
ภาพรวม ความรวมมือในกลุม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.23 ลําดับที่ 3 คือ ดานความคิดสรางสรรค คิดเปน
คาเฉลี่ย 3.10 และ สองลําดับสุดทายคือ การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน อยูในระดับนอย   
คิดเปนคาเฉลี่ย 2.90 ความรวมมือในกลุม อยูในระดับนอยที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 2.92 
   จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรธร เลอศิลป (2554) ไดทําการวิจัยศึกษา     
ผลการใชกิจกรรมสื่อประสมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 
3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา 1) การใชกิจกรรมสื่อประสมในระหวาง
เรียนพิจารณาจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จานวน 15 
ครั้ง ประกอบดวยผลงานจากกิจกรรมทั้งรายคู เดี่ยวและกลุม สําหรับการเรียนการสอนดวยการใช
กิจกรรมสื่อประสม และไดมีการปรับเปลี่ยนเปนการเขาคูหรือกลุมตามขอกําหนดระหวางการทํางาน
เดี่ยวคูหรือกลุมตามแผนการสอนดวยการใชกิจกรรมสื่อประสมที่วางแผนไวตลอดภาคเรียน สําหรับ
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วิธีการดําเนินการทํากิจกรรมการเรียนการสอนดวยการใชสื่อประสมที่ไดปฎิบัติจริง ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา คือ กิจกรรมคูสลับกับกลุม เปนวิธีดีที่สุด 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) มีคะแนนสูงสุดรอยละ 93 ต่ําสุดรอยละ 48 
และคาเฉลี่ยรอยละ 78 ซึ่งถึงแมวาคะแนนเฉลี่ยจะอยูในระดับดี แตคะแนนต่ําสุดยังถือวาต่ํากวาเกณฑ    
สวนคะแนนระดับผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) พบวา
นักศึกษาสวนใหญเกินกวาครึ่งของจานวนนักศึกษาทั้งหมดถึงจานวน 35 คน (รอยละ 52.2) ไดระดับ
ผลการเรียน A รองลงมารอยละ 16.4 และ 13.4 ไดระดับผลการเรียน B+ และ B ตามลาดับ โดยมี
นักศึกษาจานวน 4 คนคิดเปนจานวนรอยละ 6 ไดระดับผลการเรียน F 
 
5.4 บทสังเคราะห  
 จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือแบบผสมสวน สามารถสังเคราะหออกมา
เปนรูปแบบสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 ดังภาพที ่5.1 ตอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.1 แนวทางการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลาง 

ตอนบน 1 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 
ใหประสบความสําเร็จ กอใหเกิดสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 

ที่มา: ศิรินทร พุมวัน (Sirinthorn Model, 2556) 
 
 1. แนวทางการนํานโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 เปนสิ่งที่มีความสําคัญและตองการความรวมมือจากหลายภาคสวนเพื่อผลักดัน
ใหเกิดการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองพัฒนานโยบาย กลไก และการ
จัดการในพื้นที่ โดยการเสริมกลไกประสานในระดับพื้นที่ (จังหวัด อําเภอหรือตําบล) และสราง
มาตรฐานงาน ตัวชี้วัดการทํางาน ของเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล ที่มุงเนนใหเกิดแนวทาง
สําคัญในการดําเนินงาน ระบบของกรมการปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ดังเชน 
  1) ใชขอบังคับเพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ได นอกจากนี้ยังมีสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ  
  2) ใชพระราชบัญญัติควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตาม 
นโยบายและแผนพัฒนาตําบลตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

หลักไตรสิกขา 
- ศีล 
- สมาธิ 
- ปญญา 

ความโปรงใส 
 - ตรวจสอบได 
 - ขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 
- นํานโยบายไปปฏิบัติ 
- ปฏิบัติอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

นโยบาย 
 - ขอบังคบั 
 - พระราชบัญญัติ 

สัมฤทธิผลการบริหาร
ขององคการบริหาร

สวนตําบล 
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 2. แนวทางการบริหารอยางโปรงใสโดยการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวาง
องคการบริหารสวนตําบล กับประชาชนในตําบล โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหมีความโปรงใส มีการเปด เผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ประชาชนสามารถเขาใจงาย ประชาชน ในตําบลเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความถูก ตองชัดเจนได 
  1) ตรวจสอบไดโดยใหมีการตรวจสอบการมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม เพื่อ
ความโปรงใสในการปฏิบัติการตางๆ โดยใหความสําคัญในทุกขั้นตอนของการดําเนินการ 
  2) ขอเสนอแนะการบริหารองคการบริหารสวนตําบลควรมีนโยบายที่ชัดเจนใน
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่ไมแสวงหากําไร  
 3. แนวทางการปฏิบัติใหกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือสวนราชการที่
ทํางานคลายกัน หรือทํางานเกี่ยวของกันในกระบวนการ ไดถายทอดความรูที่ฝงอยูในตัวคน และ
จัดการใหเปนความรูที่ชัดแจง เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานดวยความรู และเสริมสรางองคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนองคการแหงการเรียนรู ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
  1) นํานโยบายไปปฏิบัติมีการสงเสริมและสนับสนุนการกํากับดูแลการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
  2) ปฏิบัติอยางมีประสิทธิ อยางอื่นตองพัฒนาตนเองกอนแลวมาทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพพยายามที่จะรวบรวมทักษะตางๆ ของแตละคน การพัฒนาบุคลากรในองคการมักจะ
มองในเรื่องทักษะและความรูที่แตละคนมีอยูแลว ก็ทําการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาคนใหมี
ความสามารถสูงขึ้น อันจะมีผลดีในการทํางานใหดีขึ้น ผูบริหารหรือผูนําตองมีความรูในการบริหารคน
สามารถสอนพัฒนาคนใหมีลักษณะที่ดขีึ้น 
 4. แนวทางใชหลักไตรสิกขา กลาวโดยพระพุทธศาสนาถือวาเปนสถาบันสังคมสถาบันหนึ่ง 
มีบทบาทอยางยิ่งตอสังคมไทยที่ประชากรสวนใหญในประเทศไทยนับถือมากที่สุด พุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติไทย มีความเปนมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย เริ่มเขามาสถาปนาใน
ประเทศไทยราวป พ.ศ. 2518 ซึ่งแนนอนวาศาสนาพุทธก็เปนศาสนาหนึ่งที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ
มนุษยเชนเดียวกับศาสนาอื่นๆ อิทธิพลของศาสนาพุทธในประเทศไทยจะเห็นไดชัด เชน กรณีที่
ภาครัฐจะมีนโยบายสาธารณะโดยการออกกฎหมายที่ขัดแยงกับหลักธรรมของศาสนาพุทธโดยการเปด
บอนคาสิโนที่ถูกกฎหมายก็จะไดรับการตอตานคัดคานมาโดยตลอด  ดังนั้นหากมีการนําพุทธธรรมมา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ก็จะเปนความสอดคลองกับวิถีชีวิต 
ความเชื่อ วัฒนธรรมที่เปนอยู อีกทั้งยังชวยแกปญหาเรื่องจริยธรรมในการทํางานซึ่งเปนปญหาใหญใน
ปจจุบันขององคการภาครัฐในดานการฉอราษฎรบังหลวงของทั้งเจาหนาที่ของรัฐไมวาจะเปน
ขาราชการประจําหรือนักการเมืองก็ตาม ดังนั้นควรมีการประยุกตใชพุทธธรรมทั้งในระดับโลกียธรรม
และโลกุตรธรรมในเรื่องการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
  1) ศีล ในที่นี้ หมายถึง การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบดวยใจ โดยควบคุมความประพฤติทาง
กายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงามมีความปกติสุข เพื่อใหเปนกติกาขอหามท่ีใชแกปญหา 
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  2) สมาธิ ในที่นี้  หมายถึง ขั้นตนที่บุคคลทั่วไปใชในการปฎิบัติหนาที่ในการงาน
ประจําวัน โดยการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น 
  3) ปญญา ในที่นี้ หมายถึง การรูเปนระบบ รูรอบ โดยการปฏิบัติงานนั้นตองสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน ไมมีอะไรสําคัญมากนอยไปกวากัน 
 
5.5 ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในระดับบริหาร 
  1) องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ควรมี
สนับสนุน สงเสริม และผลักดัน ใหมีการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่นใหมีสมรรถนะทางดานการ
บริหารแบบมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใหเปนการบริหารที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลขององคกรเปนหลัก ให
ความสําคัญกับการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนด 
  2) องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ควรมี
สนับสนุน สงเสริม และผลักดัน ใหมีการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่นใหมีสมรรถนะทางดานความ
รอบรูในการบริหารอยางสม่ําเสมอ เชน การสงเสริมใหผูนําทองถิ่นมีการศึกษาสูงขึ้นจะชวยใหเกิด
ความพรอมมากขึ้น การเพิ่มพูนประสบการณแกผูนําทองถิ่นไมวาจะเปน การจัดประชุมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การไดรับโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารองคกรตางๆ ก็จะชวยใหเกิดความ
พรอมมากขึ้น ดังนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูนําทองถิ่นเองจําเปนตองใหความสําคัญกับการศึกษา ซึ่ง
จะสงผลดีตอการพัฒนาความพรอมของผูนําทองถิ่นเอง และเปนผลดีตอการศึกษาของทองถิ่นและ
ของชาติตอไป 
  3) องคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ควรมีการ
ปรับปรุงโครงสรางอยางเหมาะสม มีความคลองตัวในการทํางานยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร รวมทั้ง
ยังมีปญหาในสวนของการสรรหา และโยกยายบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ใหเหมาะสมกัน
ภารกิจ การพัฒนาระบบบริหารการเงินในระดับหนวยงาน เพื่อสรางความโปรงใส การปรับปรุง
ระบบงานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งตางๆ เหลานี้ควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงโดย
เรงดวน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ 
  4) องคการปกครองสวนทองถิ่น ควรมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ทองถิ่นใหมีสมรรถนะทางการบริหารอยางมืออาชีพ เนื่องจากองคการปกครองสวนทองถิ่นตองมีการ
ปฏิบัติตามคํารับรองปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 
  5) องคการปกครองสวนทองถิ่น ควรมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถิ่น
ใหมีสมรรถนะทางดานการบริหารคน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลกรที่เปนผูใตบังคับบัญชาซึ่งเปนผูนํากลยุทธ
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน และพันธกิจของ
องคการ 
  6) สมควรมีการวิจัยศึกษาถึงปจจัยที่จะสงผลตอความพรอมของผูนําทองถิ่นในการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา สงเสริมใหผูนําทองที่เปนผูมีความรูแบบองครวม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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  7) เห็นควรมีการวิจัยศึกษาภายในองคการและภายนอกองคการเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ทั่วไปที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมรรถนะการบริหารของผูนําทองถิ่น เนื่องจาก
สมรรถนะของผูนําทองถิ่นตัวชี้การนําองคการและการตัดสินใจของผูนํา หากการนําและตัดสินใจบน
สมรรถนะต่ําลงหรือสูงขึ้น ยอมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการได 
 2. ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
  1) ผูบริหารในระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยควรเรงสรางความเขาใจกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น             
พ.ศ. 2542 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  2) ผูบริหารยุคใหมตองใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจใหแกบุคลากร  
  3) รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการ
ปรับใหเหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และความตองการที่สอดคลองกับภารกิจ และวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ  
  4) ควรมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ (อบจ. 
อบต. และเทศบาล) ในการจัดทําบริการสาธารณะใหชัดเจน ซึ่งจะทําใหการกํากับดูแลใหองคกรสวน
ทองถิ่นปฏิบัติตามหนาที่ก็จะทําไดสะดวกชัดเจนขึ้น 
  5) ควรใหสวนกลางหรือสวนภูมิภาคมีอํานาจเขาดําเนินการแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมจัดทํากิจกรรมตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว 
โดยจะตองถือปฏิบัติอยางจริงจัง 
  6) ควรประชาสัมพนัธใหประชาชนเขาใจและทราบถึงขั้นตอน และวิธีการในการเขาชื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 อยางจริงจัง ตามกฎหมายและอยางเปน
ระบบ จริงอยูแมวาประชาชนจะมีสิทธิในการกระทําดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ แตในภาคปฏิบัติเปนสิ่ง
ที่ปฏิบัติไดยาก รวมการเขาชื่อเพ่ือเสนอรางกฎหมายทองถิ่น 
 
5.6 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นของขาราชการในหนวยงานและประชาชนในพื้นที่
ตอแนวการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของหนวยงานวามีความเหมาะสมเพียงใด 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุดตามเปาหมายของหนวยงาน 
 3. ควรมีการวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารแตละ
องคประกอบ 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 257

บรรณานุกรม 
 
กรรณิการ ชมดี. (2524). การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ: ศึกษา 

เฉพาะกรณีโครงการ ตําบลทาชาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน.ี กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

กุลธน  ธนาพงศธร. (2546). หลักการกําหนดนโยบายของรัฐ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
กําจัด  สินธุชัย. (2539). ความคิดเห็นของคณะหมูบานตอการบริหารงานของสภาตําบลที่เปนนิติบุคคล: 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  
โกวิทย พวงงาม. (2546). อบต. ในกระบวนทัศนใหม. กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
โกวิทย พวงงาม. (2548). การปกครองทองถิ่นไทย: หลักการและมิติใหมในอนาคต. พิมพครั้งที่ 5. 

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
โกวิทย พวงงาม. (2550). การปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส. 
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ. (2542). บรรษัทภิบาล: หลักการสําคัญสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท 

เอกซเปอรทจํากัด. 
เกรียงศักดิ์ ตัณฑะตะนัย. (2542). ความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีตอการ 

บริหารงานพัฒนาทองถิ่น: ศึกษากรณีการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

คีสิน กุลลานุภาพ. (2540). คลังคําสาธารณะบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
คันฉัตร ตันเสถียร. (2537) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล :  

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

จินดาลักษณ วัฒนสินธุ. (2530). การบริหารและพัฒนาองคการ. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จิรโชค วีระสัย, สุรพล ราชภัณฑารักษ และสุรพันธ ทับสุวรรณ. (2546). รัฐศาสตรทั่วไป. พิมพครั้งที ่13. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

จรูญ สุภาพ. (2531). สารานกุรมรัฐศาสตร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
เจตน  ธนวัฒน. (2539). ปญหาการนํานโยบายของผูหลบหนีเขาเมืองไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง. 

กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  
เจิมศักดิ์ ปนทอง. (2525). การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
เจริญ เจษฎาวัลย. (2547). การตรวจสอบธรรมาภิบาล: ทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ(Governance  

 Audit: Theory and Practice). นนทบุรี: พอดี. 
ฉอาน วุฒิกรรมรักษา. (2526). ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอการเขามามีสวนรวมของ 

ประชาชนในโครงสรางงานในชนบท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ชาติชัย อุดมกิจมงคล. (2553). องคประกอบของธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก. นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 



 258

ชุบ  กาญจนประกร. (2509). หลักขอมูลของการจัดการ. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ชูวงศ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองทองถิ่นไทย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สวนทองถิ่นกรมการ

ปกครอง. 
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. (2518). การบริหารการปกครองทองถิ่นของไทย. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ไชยชนะ สุทธิวรชัย. (2536). ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ศึกษา 

เฉพาะกรณีอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ไชยวัฒน ค้ําชู. (2545). การบริหารการปกครองที่โปรงใสดวยจริยธรรม. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนพานิช. 
ดุสิต บํารุงเจียม. (2544). การดําเนินงานและประสิทธิผลของแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 และระบบบริการพื้นฐานองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
ดวงเดน ศรีบุรี. (2547). “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน: กรณีศึกษาองคการบริหาร 
 สวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ติน  ปรัชพฤทธิ์. (2535). ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ติน  ปรัชพฤทธิ์ และอิสระ สุวรรณบล. (2514). ปทานุกรมการบริหาร. กรุงเทพฯ:  
 สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย.  
ตรีพร ชาติแสนปง. (2547). “การใชภูมิปญญาชาวบานในการแสวงหารายไดชุมชนเพิ่มเติม : 

กรณีศึกษาการผลิตน้ําดื่มบอปุของกองทุนหมูบาน บานบอปุ องคการบริหารสวนตําบล 
ดอนแกว”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ถนอม มวงกลม. (2543). การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบล: ศึกษา 
เฉพาะกรณี องคการบริหารสวนตําบลกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. 
วิทยานิพนธพัฒนาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม                   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ทศพร ศิริสัมพันธ. (2549). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม. กรุงเทพฯ: 
 วิชั่น พริ้นท แอนด มีเดีย. 
ทวีทอง หงสวิวัฒน. (2527). การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา  

การพิมพ. 
ธงชัย  สันติวงษ. (2534). การวางแผน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ธงชัย  สันติวงษ. (2535). องคการและการบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ธีรยุทธ บุญม.ี (2541). สังคมเขมแข็ง ธรรมรัฐแหงชาติ. กรุงเทพฯ: สายธาร. 
นครินทร เมฆไตรรัตน. (2547). การปกครองทองถิ่นไทย: ศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด  
 เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
นวพร แสงหนุม. (2544). “ประสิทธิผลในการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด 

เชียงใหม”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
นิศา  ชูโต. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: พริ้นโพร. 



 259

นิตยา เงินประเสริฐศรี. (2540). ทฤษฎีองคการ: แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นรินทรชัย พัฒนพงศา. (2546). เทคนิคการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย  
พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เจริญผล. 

นิรันดร จงวุฒิเวศย. (2527). แนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  
 กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ. 
บัญชร แกวสอง. (2545). การจัดการและการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์. 
บวรศักดิ ์อุวรรณโณ. (2542). การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. 

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
บุญมี รัตนะพันธ. (2543). การมีสวนรวมของคณะกรรมการหมูบาน: ศึกษากรณีอําเภอ  

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  
ปกรณ ปรียากรณ. (2530). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในเอกสารการเสนอชุดวิชา 

การบริหารการจัดการพัฒนาชนบท. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
ปาริชาต ิวลัยเสถียร และคนอื่นๆ. (2542). กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา.  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
ประจักษ วงคปญญา. (2545). “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 

ตําบล : กรณีศึกษาอํา เภอพราว จังหวัดเชียงใหม”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ประเวศ วะสี. (2541). ธรรมรัฐจุดเปลี่ยนประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ๊นติ้ง แอนด 

พับลิชซิ่ง. 
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. (2530). การประเมินผลการปฏิบัติงาน: แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ: 
 อักษรการเจริญทัศน. 
ปรัชญา เวสารัชช. (2528). รายงานการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

ชนบท. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ปทาน คงฤทธิศึกษากร. (2526). การปกครองทองถิ่น. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร และโอเดียนสโตร. 
ปธาน สุวรรณมงคล. (2551). การปกครองทองถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา   
 จักรไทย พุทธศักราช 2550. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (2534). เอกสารสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร. 
 นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
พาลาภ สิงหเสนี และคนอ่ืนๆ. (2545). การมีสวนรวมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนา  

ที่ย่ังยืน: กรณีศึกษาการแกปญหาสารมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. กรุงเทพฯ: 
สถาบันพระปกเกลา. 

พิชิต  พิทักษเทพสมบัต.ิ (2549). ทฤษฎี วิธีวิจัย สถิติ และเทคนิคในการวิเคราะห. กรุงเทพฯ:          
เสมาธรรม. 

พิมลจรรย  นามวัฒน. (2541). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร. ม.ป.พ. 
 



 260

พิทยา บวรวัฒนา. (2533). ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1970-1980). พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:  
 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
พีรธร บุณยรัตพันธุ. (2543). การประเมนิประสิทธิผล. โครงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยองคการ 

บริหารสวนตําบลภายใตการโอนภารกิจจากกรมเรงรัดพัฒนาชนบท ปงบประมาณ 2543. 
พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ. (2543). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 
 ศักยภาพการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
 กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติประจําป. 
พัชรา มั่งชม และคนอ่ืนๆ. (2542). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการ

ดําเนินงานการบริหารองคการบริหารสวนตําบล: เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: 
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. 

พัฒน บุณยรัตพันธ. (2517). การสรางพลังชุมชนโดยกระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช.  

พัฒนพงษ เลขะโฆษ. (2539). การมีสวนรวมของประชาชนในองคกรบริหารสวนตําบล: ศึกษา 
เฉพาะกรณีจังหวดัจันทบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์. (2531). การมีสวนรวมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ไพรัตน เตชะรินทร. (2527). การมีสวนรวมในสังคม การเมือง การปกครอง ของสตรีไทย. 
 กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน. 
พรชัย เทพปญญา และคนอ่ืนๆ. (2527). การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สัมพันธ 
 พาณิชย. 
พรทิพย คําพอ. (2544). ความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพฯ: วชิรินทรสาสรัชดา. 
ภรณี กีรติบุตร. (2529). การประเมินประสิทธิผลองคการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
ภรณี มหานนท. (2529). การประเมินประสิทธิผลขององคการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ยุวัฒน วุฒิเมธี. (2526) หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 
 ไทยอนุเคราะห. 
ลดาวัลย วัฒนาโกศัย. (2546). “ความพรอมของคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานของ 
 องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”. เชียงใหม:  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ลือชัย ศรีเงินยวง และผาสุข อเนกวณิช. (2526). ยุทธศาสตรใหมของการพัฒนาชนบท  

(สาธารณสุข). เอกสารประกอบการเสวนากาแฟของกลุมสังคมศาสตรสาธารณสุข. 
วรกานต สุภากาศ. (2547). “ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลใน 
 เขตอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
วรเดช  จันทรศร. (2539). ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ. กรุงเทพฯ: สหายบล็อก. 
วรเดช  จันทรศร. (2540). การนํานโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: กราฟฟคฟอรแมท.  
วรเดช  จันทรศร. (2548). ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สหายบล็อก. 
วรเดช  จันทรศร. (2552). ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 



 261

วรเทพ เชื้อเจ็ดองค. (2545). “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรของ 
เทศบาลตําบลหางดงและเทศบาลตําบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม”. เชียงใหม: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วรภัทร โตธณะเกษม. (2542). การสราง Good Governance ในภาคเอกชน. กรมบัญชีกลาง. 
3(5), 19-28. 

วัฒนา คําฤทธิ์. (2540). “ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใน 
 เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
วิรัตน ศานติอาภา. (2548). “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลเมือง 
 ลําพูน”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
วิชาญ  ลําจวน. (2550). การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน 

ตําบกรณีศึกษา: องคการบริหารสวนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง. ขอนแกน: 
มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

วุฒิสาร ตันไชย. (2547). การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น: ความกาวหนาหลัง 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลาฯ. 
ศมนฐวรรณ ชวดตาย. (2547). “ปจจัยสนับสนุนโครงการกาซชีวภาพ: กรณีศึกษาโครงการกาซ 

ชีวภาพขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว”. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ศศิธร เที่ยงวงศ. (2543). การบริหารโครงการบัตรประกันสุขภาพโดยสมัครใจของกระทรวง 

สาธารณสุขปงบประมาณ 2542. วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2536). ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ. (2545). องคการและการจัดการ (Organization and  
 Management) ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ. (2538). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมบัติ  ธํารงธัญวงศ. (2549). นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห และกระบวนการ.  
 พิมพครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.  
สมพงษ  เกษมสิน. (2517). การบริหาร. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สมพงษ  เกษมสนิ. (2544). การบริหารงานบุคคลแผนใหม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สมศักดิ์  สามัคคีธรรม. (2548). ปฏิบัติการวิจัย. กรุงเทพฯ: มาฉลองคุณ – ซเีอสบี. 
สุดจิต นิมิตกุล. (2543). กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี ในการปกครองที่ด ี(Good 

Governance). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ. 
สุจินต ดาววีระกุล. (2527). ปจจัยท่ีมีผลตอการใสวนรวมของประชาชนที่มีผลในโครงการพัฒนา 

หมูบาน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานชนะเลิศการประกวดหมูบานดีเดนระดับจังหวัด 
นครราชสีมา ประจําป พ.ศ. 2527. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สุจิตรา บุณยรัตพันธ. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งที่ 7.  
 กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
 



 262

สุพจน ทรายแกว. (2541). การจัดการภาครัฐแนวใหม. พิมพครั้งที่ 3. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ. 

สุรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร. (2538). บทบาทของผูบริหารในการดําเนินงานเรื่องรองทุกข: ศึกษาเฉพาะ  
 กรณีจังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
สุวัฒน พฒันไพบูลย. (2544). การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สนิท จรอนันต. (2549). ความเขาใจเรื่องการปกครองทองถิ่น (ฉบับปรับปรุง). พิมพครั้งที่ 2.  
 กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร. 
แสวง รัตนมงคลมาศ. (2541). การระดมมวลชนและการมีสวนรวมของมวลชน การจัดตั้งองคกร 

การนําและการตัดสินใจทางสังคม. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
สัมฤทธิ์ สุขสงค. (2545). ประสิทธิผลการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล: กรณีศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดกาฬสินธุ. มหาสารคาม: สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.  
สถาบันพระปกเกลา. (2547). สารานุกรมการปกครองทองถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบ 
 การปกครองทองถิ่นไทย ลําดับที่ 4 เรื่อง องคการบริหารสวนตําบล. นนทบุรี: สถาบัน 

พระปกเกลา. 
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. (2547). คูมือการเขา 
 มามีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2545). คูมือการสรางระบบการบริหารกิจการ 

บานเมืองและสังคมที่ดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร 
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2546). คูมือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติตาม 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546. 

 กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย 
 อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. (2545). คูมือการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
 ปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ: ครุุสภาลาดพราว. 
อมร  รักษาสัตย. (2518). สถาบันและกระบวนการเพื่อการพัฒนานโยบายในประเทศไทย. 
 กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
อมรา พงศาพิชญ. (2541). ธรรมรัฐและธรรมราษฎรกับองคกรประชาสังคม. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อรุณ รักธรรม. (2526). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
อคิน รพีพัฒน ม.ร.ว. (2527). การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนในสภาพสังคมและ 
 วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
อานันท ปนยารชุน. (2542). มุมมองนายอานันท. กรุงเทพฯ: มติชน. 
 



 263

อาภรณ จันทรสวาง. (2522). เอกสารประกอบการบรรยายลักษณะวิชาทฤษฎีและหลักการ 
 พัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อนันต เดชโยธิน. (2544). การศึกษาสภาพการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอ 

กระนวน จังหวัดขอนแกน. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
อนันต อนันตกูล. (2521). การปกครองทองถิ่นของไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
อุทัย หิรัญโต. (2523). การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
อํานาจ อนันตชัย. (2527). การระดมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. การพัฒนา 

ชนบทและสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพวิคเตอรี่เพาเวอรพอยท จํากัด. 

Ackoff, Russell L. (1970). A Concept of Towards Accountability for Performance.  
 HomeWood III: Irwin. 
Anderson, James E. (1994). Public Policy-making. An Introduction. 2nd ed.  

New York: Houghton Mifflin Company. 
Anderson, James E. (1979). Public Policy-making. New York: Holt, Rinehart and 

Winston.  
Barnard, Chester I. (1974). The Funtions of the Executive.  30th ed. Cambridge: 

Harvard University. 
Barnes, Barbara & Melvin J. Dubnick. (1980). “Motive and Method in Policy Analysis.”  

In Stuart Negle ed. Improving Policy Analysis. Beverly Hills, California: Sage 
Publication Inc. 

Beckman, Norman. (1977). “Symposium on Policy Analysis IN Government: 
Altermatives to Muddling Through.” Public Administration. 37, 3-5. 

Cary. L. J. (1976). The Role of the Citizen in the C.d. Process: Community  
Development As a Process. Missouri: University of Missouri Press Columbia.  

Chapin.F.S. (1977). Social Participation and Social Intelligence in Delbert,  
Miller, Handbook of Research Design and Social Measurement.  
New York: Longman. 

Certo, Samuel C. (2000). Modern Management: Diversity, Quality, Ethics & the  
 Global Environment. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
Chester I. Barnard. (1996). The Functins of the Executive. Cambridge Harvard 

University Press. 
Clark J. Timothy. (1999). Success Through Quality: Support Guide for the Joureney 

to Continuous Improvement. Wisconsin, USA: Quality Press.  
Cohen. J. and N. T. Uphoff. (1980). Participation’s place in Rural Development:  

Seeking Clarity Through Specificity World Development 8 (March 1980) 
Readings in Urban Planning. New York: McGraw-Hill.Inc. 



 264

Coleman,James S. (1972). Policy Research in The Social Sciences. New Jersey: 
Gerneral Learning Press. 

Considine, Mark. (1994).  Public Policy: A Critical Approch. South Melbourne, 
Australia: MacMillan. 

Date, R. L. (2002). Management.  6th ed. Mason, HO: South-Western. 
Davis, James W. (1974). An Introduction to Public Administration. New York:  
 The Free Press. 
Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc.  
Dye, R. Thomas. (1984). Understanding Public policy. 5th ed New Jersey: Prentice-

Hall. 
Edwards, G.C. & Sharkansky, I. (1978). The Policy Predicament, Making and 
 Implementating Public Policy. San Franciso: W.H. Freeman and Company. 
Eulau, Heinz. & Kennett Prewitt. (1973). Labyrinths of Democracy. Indianapolis: 

Bobbs – Merrill. 
Ervin William. (1976). Participation Managenment: Concept Theory and  
 Implementation. Atlanta: Georgia State University Press. 
Fayol, H. (1949). General and Industrial Management. London: Pitman & Sons. 
Filly, A.C.,R.J. House, & S. Kerr. (1976). Managerial Process and Organizational 

Behavior. Glenview, Illinois: Scott, Foreman. 
Forsslund Annika S. (1995). From Nobody to Somebody: Women’s struggle to  

Achieve Dignity and Self-Reliance in a Bangladeshi Village (Ph.D. Thesis in 
Rural Development). Sweden: Umea University. 

Friedrich, Carl J. (1963). Man and His Government. New York: McGraw – Hill.  
Holloway, W. V. (1951). State and Local Government in the United States. 

New York: McGraw-Hill. 
Holt, David H.  (1993).  Management : Principles. 3rd nd.  Englewood cliff, New Jersy: 

Prentice – Hall, Inc. 
Hill, D. M. (1974). Democratic Theory and Local Government. London: George  
 Allen & Unwin. 
Joung Whang. (1976). Management of family planning programs in Asia: concepts, 

issues, and approaches. Kuala Lumpur: Asian Centre for Development 
Administration. 

Koontz, Harold, & Cyril O’Donnel. (1968). Principles of Management. New York:  
McGraw – Hill Book Company.  



 265

MacRae, Duncan, Jr. (1976). The Social Funcion of Social Science. New Haven: Yale 
University Press. 

Posavac, EMIL J.L., & Raymond G. Carey. (1992). Program Evaluation: Methods and 
Case studies. Englewood cliff, New Jersy: Prentice – Hall, Inc. 

Pressman, J.L. & Wildavsky. (1970). Implementation. Barkley and Los angeles: 
University of California Press. 

Prewitt, Kenneth, and Sydney Verba. (1983). An Introduction to American 
Government. 4th ed. New York: Harper $ Row, Publishers. 

Quad, Edward S.  (1982).  Analysis for Public Decision. 2nd ed. New York: Elsevier  
 Science Publishing Co. Inc. 
Ramakrishna V. (1998). Explorling Collective Action in Watershed Development 

Policy: A study in The Semi-Arid Tropics of South India (Rural  
Development, Sustainable Development). India: University of Delaware. 

Scott, Brian W. (1965). Long – Range Planning in American Industy. New York: The 
American Management Association, Inc. 

Simon, H.A. (1971). Administrative Behavior. 3rd ed. New York: Free  Press. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



268 

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 
เรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 
คําชี้แจง: 
 แบบสัมภาษณชุดนี้ใชสําหรับสัมภาษณ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูรวม
รับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเปนผูสรางความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
นําไปเปนขอมูลในการศึกษา ซึ่งทานเหลานี้เปนผูที่มีความรู ความสามารถ เปนทรัพยากรบุคคลที่
ทรงคุณคาทางดานการบริหาร เกี่ยวกับปจจัยและสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
ในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูบริหารซึ่ง เปนผู รวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเหลานั้นเปนผูสรางความ
เจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1  
 
1. ตําแหนงปจจุบัน 
 (   ) ทองถิ่นจังหวัด (   ) นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 (   ) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (   ) ประธานสภาองคการบริหาร 
 (   ) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
 
2. เพศ 
 (   ) ชาย (   ) หญิง 
 
3. อายุ 
 (   ) ต่ํากวา 30 ป (   ) 31 - 40 ป 
 (   ) 41 - 50 ป   (   ) มากกวา 50 ป ขึ้นไป 
 
4. วุฒิการศึกษา 
 (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. (   ) ปริญญาตรี 
 (   ) ปริญญาโท (   ) ปริญญาเอก 
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5. ประสบการณดานบริหาร 
 (   ) 1 ป – 3 ป (   ) 4 ป – 8 ป  
 (   ) 9 ป – 12 ป (   ) 12 ป ขึ้นไป 
 
6. ศาสนา 
 (   ) พุทธ (   ) อิสลาม 
 (   ) คริสต (   ) ฮินด ู
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. สัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 มีมากนอยเพียงใด  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 2. ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม
ยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เปนอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 3. แนวทางที่เหมาะสมในปรับปรุงปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ควรเปนอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      นางสาวศิรินทร พุมวัน 

โทร. 089-929-3731 
E-Mail: poomwan1@hotmail.com  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
คําชีแ้จง: 
 1. แบบสอบถามและคําถามนี้เพื่อเปนขอมูลในการทําดุษฎีนิพนธสาขารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ของนางสาวศิรินทร พุมวัน เพื่อใชในการ
วิเคราะหทางสถิติหาองคประกอบในการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในเรื่องความเชื่อและการปฏิบัติตามยุทธศาสตรในการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล จากการสุมตัวอยางใน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดสระบุรี เพื่อนําผลจากการศึกษาเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ใหสามารถบริหารจัดการองคการปกครองสวนทองถิ่น ใหเกิดสัมฤทธิผล 
ดังนั้นการตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยชื่อ จึงขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามที่แนบมาดวย 
 2. การตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน หรือหนวยงานของทาน  
 3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง  

                                               
      
         

ขอแสดงความนับถือ 
      นางสาวศิรินทร พุมวัน 

                                                            โทร. 089-929-3731 
                                                         E.Mail: poomwan1@hotmail.com  
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง (   ) ที่ตรงกับสถานภาพหรือที่เห็นวาเหมาะสมท่ีสุด  
 
1. สถานะปจจุบัน 
 (   ) ผูนําทองถ่ิน (   ) ประชาชน 
 
2. เพศ 
 (   ) ชาย  (   ) หญิง  
 
3. อาย ุ 
 (   ) 20 ป - ไมเกิน 30 ป  (   ) 31 ป - ไมเกิน 40 ป  
 (   ) 41 ป- ไมเกิน 50 ป   (   ) 51 ป - 60ปขึ้นไป  
 
4. ระดับการศึกษา  
 (   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษาตอนตน    
 (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  (   ) ปริญญาตรีขึ้นไป 
 
5. สถานภาพ  
 (   ) โสด (   ) สมรส  
 (   ) แยกกันอยู/หยาราง  (   ) หมาย  
 
8. ระยะเวลาที่อยูในทองถิ่นปจจุบัน  
 (   ) ต่ํากวา 1 ป (   ) 1ป – 4 ป 
 (   ) 5 ป – 8 ป (   ) 9 ป ขึ้นไป 
 
9. ศาสนา  
 (   ) พุทธ (   ) อิสลาม 
 (   ) คริสต (   ) ฮินด ู
 
10. รายไดตอเดือน  
 (   ) ไมมีรายไดท่ีแนนอนในแตละเดือน (   ) ต่ํากวา 5,000 บาท 
 (   ) 5,001 บาท - 10,000 บาท (   ) 10,001 บาท - 15,000 บาท 
 (   ) 15,001 บาท ขึ้นไป 
 
11. ความเพียงพอของรายได  
 (   ) เพียงพอ (   ) ไมเพียงพอ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูนําชุมชนและประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูที่มีสวนรวมรับผิดชอบใน
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ไม
เห

็น
ดว

ย 

เห
็นด

วย
นอ

ย 

เห
็นด

วย
มา

ก 

เห
็นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 

1 2 3 4 
วัตถุประสงคที่ชัดเจน  
1 การกําหนด และการจัดทํานโยบายนั้นจะตองมีการ

ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนอยางไร 

    

2 ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดและเผยแพรแผน
ยุทธศาสตรโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะ
ประเภทมีผลกระทบอยางไร 

    

3 มีการเผยแพรใหกับบุคลากรภายในองคกรและ
ภายนอกไดทราบ โดยการกําหนดลักษณะการ
ดําเนินงานที่สําคัญที่แสดงถึงจุดมุงหมายขององคกรใน
แผนยุทธศาสตร 

    

4 การจัดนโยบายถึงแผนยุทธศาสตรตองชัดเจนและงาย
ตอการอธิบายตอคนในองคกรและผูสนใจทั่วไปพรอม
ทั้งไดนําไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณและ
ขอมูลอยูเสมอ 

    

5 ระดับผูบริหารมีการกําหนดการตรวจติดตาม ความ
คืบหนาของแผนงานในการประเมินนโยบาย 

    

6 มีการสรุปผลงาน การดําเนินงานเทียบกับแผนที่ไดตั้ง
วัตถุประสงค 

    

7 เมื่อพบวาผลในการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน
ใหวิเคราะหหาสาเหตุแลวกําหนดมาตรการแกไข เพื่อ
นํามาทบทวนและปรับปรุงแผนในการออกขอบังคับ 

    

การนําไปปฏิบัติไดจริง 
8 การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูบริหารสูงสุดขององคกร และตองมั่นใจวาสามารถ
รองรับและปฏิบัติตามแผนใหม ได เพื่ อ ไก รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารในองคกรดวย 
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1 2 3 4 
9 แผนหรือโครงการที่สนองตอบตามนโยบายผูบริหารตอง

แสดงถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
    

การนําไปปฏิบัติไดจริง     
10 มีการเผยแพรนโยบายและผลการดําเนินงานดานการ

บริหารกับองคกรภายนอก  
    

11 ลดผลกระทบอันรายแรงโดยการใชวิธีจัดการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

    

12 จัดทําขั้นตอนในการวัดผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของกับมาตรการการ
บริหาร 

    

13 ผูปฏิบัติตามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบ
ตางๆ ทางเทคนิคของแผน 

    

มีประสิทธิภาพในการจัดการ  
14 จัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับระบุ และการ

เตรียมพรอมเพื่อรองรับสถานการณ 
    

15 มีขั้นตอนของความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
ของบุคคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ 

    

16 จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับการดําเนินงาน
ทีเ่กี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

    

17 มีการปฏิบัติ งานดานการฝกอบรมสําหรับทุกหนวยงาน
และทุกระดับ เพื่อใหแนใจวาไดผลตรงกับระดับ
ความสามารถที่จําเปนโดยมีการอบรม ปละ 2 ครั้ง 

    

18 จัดทําการปฏิบัติงานสําหรับการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรตาม ขั้นตอน 

    

19 จัดเก็บและรักษาขอมูลบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร 
บรรยายถึงองคประกอบหลักของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

    

20 สมรรถนะองคกรที่นําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็ง
ทั้งศักยภาพ ความสามารถและความพรอม 

    

21 มีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายใน
องคกรทําใหผูปฏิบัติมีแรงจูงใจในการทํางาน 
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1 2 3 4 
อํานาจหนาที ่     
22 มีลักษณะงานที่ชัดเจน สําหรับกลุมผูบริหารระดับสูง     
23 มีการรวมหนาที่การงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกันไวดวยกัน    
    

24 จัดใหมีการรับมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
ครอบคลุมหนาที่รับผิดชอบของตนตอการควบคุมภายใน 

    

25 จัดใหมีการมอบอํานาจเปนไปอยางเหมาะสมโดยระดับ
อํานาจสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

    

26 จัดใหมีการสอบทานความเหมาะสมของจํานวนบุคลากร
ในหนวยงาน 

    

27 จัดใหมีเอกสารบรรยายลักษณะงานในแตละตําแหนง 
หรือวิธีการที่แสดงถึงการกําหนดคุณสมบัติที่ตองการใน
แตละตําแหนงงาน 

    

28 มีการกําหนดระบรุายละเอียดของงาน และการแบงงาน
ใหแตละคนในองคกรไดรับปดชอบตามความเหมาะสม 

    

29 มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรทุกระดับอยาง
ชัดเจน เพื่อบุคลากรทุกคนจะไดรูขอบเขต หนาที่และ
ความรับผิดชอบ 

    

การควบคุม 
30 มีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม เพื่อไมเปดโอกาสให

มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
    

31 มีระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และงายตอการปฏิบัติ 

    

32 ใหผูมีสวนไดเสียไดรูขอมูลขาวสาร     
33 มีระบบขอมูลที่ถูกตองและการรายงานที่ชัดทําใหเกิด

การควบคุมที่เหมาะสม 
    

34 มีขอกําหนด จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบุคลากร
ทุกฝาย เพื่อไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ องคกรหรือ
แสวงหาผลประโยชนจากหนาที่การงานในความ
รับผิดชอบ 

    

 



277 

 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ไม
เห

็น
ดว

ย 

เห
็นด

วย
นอ

ย 
เห

็นด
วย

มา
ก 

เห
็นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 

1 2 3 4 
การควบคุม  
35 มีการกําจัดหรือลดปจจัยตางๆ ที่จะขัดขวางไมใหองคกร

บรรลุวัตถุประสงค นั่นคือ การปกปองมูลคาที่องคกรมี
อยูไมใหถูกทําลายไป 

    

36 มรีะบบควบคุมภายในองคกร และการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 

    

การกระจายอํานาจ 
37 ตองเปนนิติบุคคล เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเอง  
    

38 มีอิสระในการบริหารงาน มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่      
39 ประชาชนในทองถิ่นตองเขามามีสวนรวม       
40 มีงบประมาณในการดําเนินงานเปนของตนเอง     
ภาวะผูนําที่เหมาะสม 
41 ผูนํามีความรู ความสามารถ การใชสติปญญานั้น ๆ เพื่อ

แกไขปญหาตางๆ ใหสําเร็จลลุวงไปได เมื่อมีสติปญญาดี
ก็เกิด 

    

42 ผูนํามีทักษะในการคลี่คลายความขัดแยง เพื่อรับมือกับ
ชวงเวลาแหงการตอตาน และความ ตึงเครียด ที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดและเปนผูมีบารมีในการตัดสินใจ 

    

43 ผูนํามีทักษะในการสื่อสารที่จะทําใหสามารถพูดและ
เขียนไดอยางนาเชื่อถือ 

    

44 ผูนํามีทักษะดานมนุษยสัมพันธที่จะสามารถรับรูและรับ
ฟงสิ่งที่ผูอื่นตองการสื่อออกมาจริงๆ 

    

45 ผูนําการควบคุมดวยระบบเอกสาร ระบบของงานที่
เกี่ยวของซึ่งกัน 

    

46 ผูนํามีทักษะในการเจรจาตอรองที่จะทําใหกลุมตางๆ 
ทํางานรวมกันได 

    

47 ผูนํามีจิตสํานึกเกิดขึ้นในตัวของผูนํา เปนแรงกระตุนที่
เกิดข้ึนจากความสัมพันธตอแรงจูงใจที่จะโนมนาวให
ผูปฏิบัติงานมีความปรารถนาที่จะทํางานตรงนั้น 
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ทุนมนุษยที่เหมาะสม  
48 มีการพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศเพ่ือสรางการเขาใจ

โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาใหสามารถสอนงานได เปน
ระดับที่มีความรูสรางความชํานาญในงานเปนอยางดี 

    

49 การพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรู เพื่อให
วิเคราะหเปน โดยกําหนดกลยุธในการพัฒนาใหเปนผูที่
มีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานอยางดีเลิศ  

    

50 มีการพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรูและภูม
ปญญาเพื่อใหสังเคราะหเปน โดยกําหนดกลยุทธในการ
พัฒนาใหมีความสามารถในการวางแผนงานและจัด
ระบบงานเปนกระบวนการวินิจฉัย 

    

51 มีความสามารถในการอธิบายตามเชิงตรรกะในการ
ขยายความเนื้อหาของทฤษฎี ปญหาหลายๆ ดาน 

    

52 มีความสามารถในการการสังเคราะหในงานไดเปนอยางดี     
53 มีการสงเสริมใหองคกรบรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วาง

ไว โดยคนในองคกรใชความรู และความสามารถที่เปน
ทุนของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ 

    

54 มกีารสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยทุนมนุษยที่
มีอยูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ สามารถ 
นํามาใชเพื่อชวยสรางความแตกตางใหกับองคกร 

    

การมีสวนรวมของประชาชน 
55 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ-         

จัดจางโดยการจัดตั้งตัวแทนชุมชนรวมกันเปนกรรมการ 
    

56 การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการ
ประชุมขององคการบริหารสวนตําบล 

    

57 การสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนและไดสงเสริม
การดําเนินกิจกรรมของกลุม 

    

58 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและรวมจัดทําแผนพฒันาประจําป 
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การมีสวนรวมของประชาชน  
59 เปดโอกาสใหประชาชนในตําบลเขามามีสวนรวมในการ

จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายและการใช
งบประมาณของ อบต. 

    

60 การมีสวนเขารวมประชุมกับเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับปญหา
และความตองการของประชาชน  

    

61 การมีสวนรวมนําเสนอโครงการตางๆ เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณของรัฐ 

    

62 การมีสวนรวมประสานการดําเนินการปองกันปญหา
ตางๆ ระหวางชุมชนกับเจาหนาที ่

    

63 การมีสวนเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อ จัดจางของ
เจาหนาที่ 

    

64 การมีสวนรวมเปนกรรมการประเมินผลและให
คําแนะนําตอการปองกันและแกไขปญหาตางๆ เพื่อให
เจาหนาที่นําไปปฏิบัติ 

    

65 ทานและชุมชนของทานไดรับขอมูล ที่เปนประโยชน
จากเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ 

    

การมีธรรมาภิบาล 
66 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองคกร     
67 ความบริสุทธิ์ของเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น     
68 ความพรอมของ อบต. ที่จะใหประชาชนทั่วไปโดยไม

เลือกปฏิบัติ 
    

69 การเคารพในสิทธิความเสมอภาคของประชาชนทุกคน     
70 การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ อบต. โดยยึดมั่นใน

ความถูกตองดีงามและเปนแบบอยางแกประชาชน 
    

71 ความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารและพนักงานของ
องคกรบริหารสวนตําบล 

    

72 การออกขอบังคับตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด     



280 

 

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร ไม
เห

็น
ดว

ย 
เห

็นด
วย

นอ
ย 

เห
็นด

วย
มา

ก 

เห
็นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 

1 2 3 4 
73 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นตอขอบังคับ 
    

74 การบังคับใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ     
การมีธรรมาภิบาล     
75 การใหความรูตอประชาชนเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของ

องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการจัดเก็บภาษี 
    

76 การออกกฎระเบียบ ขอบังคับของ อบต. สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน 

    

77 การออกขอบัญญัติของ อบต. เปนไปตามที่กฎหมายไดได
ใหอํานาจไว 

    

78 การบังคับใชขอบัญญัติตําบล รวมทั้งกฎหมายอยางเสมอ
ภาค ไมเลือกปฏิบัติกับบุคคล หรือกลุมใดเปนกรณีพิเศษ 

    

การสนับสนุน 
79 มีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุน     
80 มีการสนับสนุนทางสังคมในการฟนฟูสมรรถภาพ

ประชาชนที่ดอยโอกาส 
    

81 มีการสนับสนุนใหประชาชน / กลุม / องคกรตางๆ เขา
มาเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุของ อบต. 

    

82 มีการสนับสนุนจัดตั้งหนวยขอมูลขาวสารแกประชาชน
เกี่ยวกับแผนนโยบายและการดําเนินงานของ อบต. 

    

83 มีการประชาสัมพันธสิทธิและหนาที่ของประชาชน
เกี่ยวกับ อบต. 

    

84 มีการสนับสนุนสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น 

    

85 มีการสนับสนุนและบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลเขา
กับแผนพัฒนาทองถิ่น 

    

86 ติดตามสอดสองเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนจากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐใน
จังหวัด (เรื่องรองเรียน) 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลในกลุมยุทธศาสตรจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 

สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ไม
เห

็น
ดว

ย 
เห

็นด
วย

นอ
ย 

เห
็นด

วย
มา

ก 

เห
็นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 

1 2 3 4 
ความพึงพอใจของประชาชน 
1 เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดใหบริการมี

ความรูในงานที่บริการเปนอยางด ี
    

2 ประชาชนและกลุมตางๆ ไดรับความพึงพอใจจากการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด 

    

3 ประชาชนและกลุมตางๆ รับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะจากองคการบริหารสวนจังหวัด/เอกชน 

    

4 ประชาชนและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการตัดสินใจ
การใชงบประมาณ ในการดําเนินงานการบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัด 

    

5 ประชาชนและกลุมตางๆ มีสวนรวมประสานการ
ดําเนินการปองกันปญหาตางๆ ระหวางชุมชนกับ
เจาหนาที่ 

    

การบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
1 องคการบริหารสวนจังหวัดมีการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะดานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    

2 องคการบริหารสวนจังหวัดมีทิศทางการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

    

3 องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติแตละชนิดใหมปีระสิทธิ-ภาพมากยิ่งขึ้น 

    

4 องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหมีการจัดทํา
เครื่องมือในการประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

5 องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหองคกรในระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่นมีบทบาทและสวนรวมในการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด 
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สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ไม
เห

็น
ดว

ย 
เห

็นด
วย

นอ
ย 

เห
็นด

วย
มา

ก 

เห
็นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 

1 2 3 4 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

1 องคการบริหารสวนจังหวัดมีกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในระดับ
ชุมชนเกิดขึ้น 

    

2 องคการบริหารสวนจังหวัดมีแหลงศึกษาเรียนรู
ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับชุมชน 

    

3 องคการบริหารสวนจังหวัดประชาสัมพันธอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นภายในพื้นทีส่วน
กลางมหานครออกไปสูวงกวางของสังคม 

    

4 องคการบริหารสวนจังหวัดถายทอดขอมูลดานการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหแกผู
ที่สนใจทุกระดับในสังคม 

    

5 องคการบริหารสวนจังหวัดขยายโอกาสดานการ
ทองเที่ยวใหเกิดกับชุมชน เปนสวนเรงเราและเพ่ิม
จิตสํานึกตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของคนในชุมชน 

    

การบริหารงานแบบมืออาชีพ 

1 องคการบริหารสวนจังหวัดสรางความเชื่อมโยงแบบ
พันธมิตรโดยถายทอดขาวสารใหบุคลากรระดับตางๆ  

    

2 องคการบริหารสวนจังหวัดมีการนําสูการเปลี่ยนแปลง
ในการทําความตองการขององคการเพื่อตอบคําถาม
ตางๆ เพื่อใหไดความตองการนั้นๆ ใหเปนจริง  

    

3 องคการบริหารสวนจังหวัดศึกษาสิ่งแวดลอมที่เปน
ทรัพยากรและเครื่องมือในการดําเนินการขององคการ 
เปนปจจัยที่ทําใหรูวาองคการมีความพรอม  

    

4 องคการบริหารสวนจังหวัดศึกษาศักยภาพขององคกร 
มีความสามารถหรือมีคุณภาพที่จะปฏิบัติงานไดดี 
ตองศึกษาวาควรตองเสริมสวนที่เปนชองวาง 

    

5 องคการบริหารสวนจังหวัดสรางแรงจูงใจ การสราง
ความรูสึกสนุกกับการทํางานใหบุคลากรทํางานอยางมี
ความสุข รักองคกร มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
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ภาคผนวก ง 
แบบแสดงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเพื่อหาคา IOC 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาคา IOC  
เรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 
คําชี้แจง ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอแบบสอบถามโดยใส

เครื่องหมาย  ()  ลงในชองความคิดเห็นของทานพรอมเขียนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
ใน การนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
ถาเห็นดวย ใหคา  =  1 
ไมเห็นดวย ใหคา  = -1  
ไมแนใจ ใหคา    =  0 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
1 0 -1 

วัตถุประสงคที่ชัดเจน     
1 การกําหนด และการจัดทํานโยบายนั้นจะตองมีการ

ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปนอยางไร 

    

2 ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดและเผยแพรแผน
ยุทธศาสตรโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะประเภท
มีผลกระทบอยางไร 

    

3 มีการเผยแพรใหกับบุคลากรภายในองคกรและภายนอก
ไดทราบ โดยการกําหนดลักษณะการดําเนินงานที่สําคัญ
ที่แสดงถึงจุดมุงหมายขององคกรในแผนยุทธศาสตร 

    

4 การจัดนโยบายถึงแผนยุทธศาสตรตองชัดเจนและงายตอ
การอธิบายตอคนในองคกรและผูสนใจทั่วไปพรอมทั้งได
นําไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณ 

    

5 ระดับผูบริหารมีการกําหนดการตรวจติดตาม ความ
คืบหนาของแผนงานในการประเมินนโยบาย 

    

6 มีการสรุปผลงาน การดําเนินงานเทียบกับแผน     
7 เมื่อพบวาผลในการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานให

วิเคราะหหาสาเหตุแลวกําหนดมาตรการแกไข เพื่อนํามา
ทบทวนและปรับปรุงแผนในการออกขอบังคับ 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
1 0 -1 

การนําไปปฏิบัติไดจริง 
8 การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูบริหารสูงสุดขององคกร และตองมั่นใจวาสามารถ
รองรับและปฏิบัติตามแผนใหมไดเพื่อไกรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการบริหารในองคกรดวย 

    

การนําไปปฏิบัติไดจริง 
9 แผนหรือโครงการที่สนองตอบตามนโยบายผูบริหารตอง

แสดงถึงความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
โครงการนั้นมีผลกระทบตอการบริหารเปนอยางไร 

    

10 มีการเผยแพรนโยบายและผลการดําเนินงานดานการ
บริหารกับองคกรภายนอก  

    

11 ลดผลกระทบอันรายแรงโดยการใชวิธีจัดการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

    

12 จัดทําขั้นตอนในการวัดผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรและดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของกับมาตรการการ
บริหาร 

    

13 ผูปฏิบัติตามแผนจะตองทําความเขาใจสวนประกอบ
ตางๆ ทางเทคนิคของแผน 

    

มีประสิทธิภาพในการจัดการ 
14 จัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับระบุ และการ

เตรียมพรอมเพื่อรองรับสถานการณ 
    

15 มีขั้นตอนของความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
ของบุคคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ 

    

16 จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับการดําเนินงาน
ที่เก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

    

17 มีการปฏิบัติ งานดานการฝกอบรมสําหรับทุกหนวยงาน
และทุกระดับ เพื่อใหแนใจวาไดผลตรงกับระดับ
ความสามารถที่จําเปนโดยมีการอบรม ปละ 2 ครั้ง 

    

18 จัดทําการปฏิบัติงานสําหรับการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรตาม ขั้นตอน 

    

19 จัดเก็บและรักษาขอมูลบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร 
บรรยายถึงองคประกอบหลักของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
1 0 -1 

20 สมรรถนะองคกรที่นําแผนสูการปฏิบัติ มีความเขมแข็ง
ทั้งศักยภาพ ความสามารถและความพรอม 

    

21 มีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายใน
องคกร และมีการเสริมแรงผูปฏิบัติในเชิงสรางสรรค 

    

อํานาจหนาที ่  
22 มีลักษณะงานที่ชัดเจน สําหรับกลุมผูบริหารระดับสูง     
หนาที่งานชัดเจน   
23 มีการแยกงานหรือรวมหนาที่การงานที่มีลักษณะเดียวกัน

หรือใกลเคียงกันไวดวยกัน    
    

24 จัดใหมีการรับมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
ครอบคลุมหนาที่รับผิดชอบของตนตอการควบคุมภายใน 

    

25 จัดใหมีการมอบอํานาจเปนไปอยางเหมาะสมโดยระดับ
อํานาจสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

    

26 จัดใหมีการสอบทานความเหมาะสมของจํานวนบุคลากร
ในหนวยงาน 

    

27 จัดใหมีเอกสารบรรยายลักษณะงานในแตละตําแหนง 
หรือวิธีการที่แสดงถึงการกําหนดคุณสมบัติที่ตองการใน
แตละตําแหนงงาน 

    

28 มีการกําหนดรายละเอียดของงาน และการแบงงานใหแต
ละคนในองคกรไดรับปดชอบตามความเหมาะสม 

    

การควบคุม 
29 มีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม เพื่อไมเปดโอกาสให

มีการใชอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ 
    

30 มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรทุกระดับอยาง
ชัดเจน เพื่อบุคลากรทุกคนจะไดรูขอบเขต หนาที่และ
ความรับผิดชอบ 

    

31 มีระเบียบ ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และงายตอการปฏิบัติ 

    

32 ใหผูมีสวนไดเสียไดรูขอมูลขาวสาร     
33 มีระบบขอมูลและการรายงานที่ดีซึ่งขอมูลจะตองถูกตอง 

ทันสมัย ทันการณ 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
1 0 -1 

34 มีขอกําหนด จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบุคลากร
ทุกฝาย เพื่อไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ องคกรหรือ
แสวงหาผลประโยชนจากหนาที่การงานในความ
รับผิดชอบ 

    

35 มีการกําจัดหรือลดปจจัยตางๆ ที่จะขัดขวางไมใหองคกร
บรรลุวัตถุประสงค นั่นคือ การปกปองมูลคาที่องคกรมี
อยูไมใหถูกทําลายไป 

    

36 มีการสรางมูลคาใหกับองคกรการบริหารความเสี่ยงนั้น
คลายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

    

การกระจายอํานาจ 
37 ตองเปนนิติบุคคล เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเอง  
    

38 มีอิสระในการบริหารงาน มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่      
39 ประชาชนในทองถิ่นตองเขามามีสวนรวม       
40 มีงบประมาณในการดําเนินงานเปนของตนเอง     
ภาวะผูนําที่เหมาะสม 
41 ผูนํามีความรู ความสามารถ การใชสติปญญานั้น ๆ เพื่อ

แกไขปญหาตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได  
    

42 ผูนํามีทักษะในการคลี่คลายความขัดแยง เพื่อรับมือกับ
ชวงเวลาแหงการตอตาน และความ ตึงเครียด ที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดและเปนผูมีบารมีในการตัดสินใจ 

    

43 ผูนํามีทักษะในการสื่อสารที่จะทําใหสามารถพูดและ
เขียนไดอยางนาเชื่อถือ 

    

44 ผูนํามีทักษะดานมนุษยสัมพันธที่จะสามารถรับรูและรับ
ฟงสิ่งที่ผูอื่นตองการสื่อออกมาจริงๆ 

    

45 ผูนําการควบคุมดวยระบบเอกสาร ระบบของงานที่
เกี่ยวของซึ่งกัน 

    

46 ผูนํามีทักษะในการเจรจาตอรองที่จะทําใหกลุมตางๆ 
ทํางานรวมกันได 

    

47 ผูนํามีจิตสํานึกเกิดขึ้นในตัวของผูนํา เปนแรงกระตุนที่
เกิดข้ึนจากความสัมพันธตอแรงจูงใจที่จะโนมนาวให
ผูปฏิบัติงานมีความปรารถนาที่จะทํางานตรงนั้น 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
1 0 -1 

ทุนมนุษยที่เหมาะสม 
48 มีการพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศเพ่ือสรางการเขาใจ

โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาใหสามารถสอนงานได 
เปนระดับที่มีความรูสรางความชํานาญในงานเปนอยางดี 

    

49 การพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรู เพื่อให
วิเคราะหเปน โดยกําหนดกลยุธในการพัฒนาใหเปนผูที่มี
ความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานอยางดีเลิศ  

    

50 มีการพัฒนาระดับขอมูลสารสนเทศความรูและภูม
ปญญาเพื่อใหสังเคราะหเปน โดยกําหนดกลยุทธในการ
พัฒนาใหมีความสามารถในการวางแผนงานและจัด
ระบบงานเปนกระบวนการวินิจฉัย (Diagnosis)  

    

ทุนมนุษยที่เหมาะสม 
51 มีความสามารถในการอธิบายตามเชิงตรรกะในการขยาย

ความเนื้อหาของทฤษฎี ปญหาหลายๆ ดาน 
    

52 มีความสามารถในการการสังเคราะหในงานไดเปนอยางดี     
53 มีการสงเสริมใหองคกรบรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วาง

ไว โดยคนในองคกรใชความรู และความสามารถที่เปน
ทุนของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ 

    

54 มีการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยทุนมนุษยที่
มีอยูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ สามารถ 
นํามาใชเพื่อชวยสรางความแตกตางใหกับองคกร 

    

การมีสวนรวมของประชาชน 
55 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ-จัด

จางโดยการจัดตั้งตัวแทนชุมชนรวมกันเปนกรรมการ 
    

56 การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการ
ประชุมขององคการบริหารสวนตําบล 

    

57 การสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนและไดสงเสริม
การดําเนินกิจกรรมของกลุม 

    

58 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและรวมจัดทําแผนพัฒนาประจําป 

    

59 เปดโอกาสใหประชาชนในตําบลเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายและการใช
งบประมาณของ อบต. 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
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60 การมีสวนเขารวมประชุมกับเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับปญหา
และความตองการของประชาชน  

    

61 การมีสวนรวมนําเสนอโครงการตางๆ เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณของรัฐ 

    

62 การมีสวนรวมประสานการดําเนินการปองกันปญหา
ตางๆ ระหวางชุมชนกับเจาหนาที ่

    

63 การมีสวนเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อ จัดจางของ
เจาหนาที่ 

    

การมีสวนรวมของประชาชน 
64 การมีสวนรวมเปนกรรมการประเมินผลและใหคําแนะนํา

ตอการปองกันและแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหเจาหนาที่
นําไปปฏิบัติ 

    

65 ทานและชุมชนของทานไดรับขอมูล ที่เปนประโยชนจาก
เจาหนาที่และผูเกี่ยวของ 

    

การมีธรรมาภิบาล 
66 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองคกร     
67 ความบริสุทธิ์ของเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน     
68 ความพรอมของ อบต. ที่จะใหประชาชนทั่วไปโดยไมเลือก

ปฏิบัติ 
    

69 การเคารพในสิทธิความเสมอภาคของประชาชนทุกคน     
70 การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ อบต. โดยยึดมั่นในความ

ถูกตองดีงามและเปนแบบอยางแกประชาชน 
    

71 ความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารและพนักงานขององคกร
บริหารสวนตําบล 

    

72 การออกขอบังคับตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด     
73 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นตอขอบังคับ 
    

74 การบังคับใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ     
75 การใหความรูตอประชาชนเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของ

องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการจัดเก็บภาษี 
    

76 การออกกฎระเบียบ ขอบังคับของ อบต. สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน 
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77 การออกขอบัญญัติของ อบต. เปนไปตามที่กฎหมายได
ไดใหอํานาจไว 

    

78 การบังคับใชขอบัญญัติตําบล รวมทั้งกฎหมายอยางเสมอ
ภาค ไมเลือกปฏิบัติกับบุคคล หรือกลุมใดเปนกรณีพิเศษ 

    

การสนับสนุน 
79 มีการติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุน     
80 มีการสนับสนุนทางสังคมในการฟนฟูสมรรถภาพ

ประชาชนที่ดอยโอกาส 
    

81 มีการสนับสนุนใหประชาชน / กลุม / องคกรตาง ๆ เขา
มาเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุของ อบต. 

    

82 มีการสนับสนุนจัดตั้งหนวยขอมูลขาวสารแกประชาชน
เกี่ยวกับแผนนโยบายและการดําเนินงานของ อบต. 

    

83 มีการประชาสัมพันธสิทธิและหนาที่ของประชาชน
เกี่ยวกับ อบต. 

    

84 มีการสนับสนุนสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนสูการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น 

    

85 มีการสนับสนุนและบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลเขา
กับแผนพัฒนาทองถิ่น 

    

86 ติดตามสอดสองเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนจากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐใน
จังหวัด (เรื่องรองเรียน) 

    

 
 

ขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่ง 
 
ลงชื่อ…………………………………………….. 
          (นางสาวศิรินทร พุมวัน) 
      นักศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                  

                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

ลงชื่อ……………………………………………………….. 
 (.........................................................) 

ผูทรงคุณวุฒิ 
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ตารางวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เรื่อง สัมฤทธิผลการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมยุทธศาสตร 

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 

เกณฑ:    
 1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรง ใชได 
 2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใชไมได  
 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณคาความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 
คา 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 นโยบายสาธารณะ         
2 โครงสรางองคกร         
3 ปจจัยการบริหารจัดการองคกร         

รวม        
 

 
คา  IOC    =   ผลรวมประมาณคาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 

                3  
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือ 

และหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลสําหรับการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามผูใหสัมภาษณ 
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รายนามผูใหสัมภาษณ 
 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานที ่

1 นายประโดม รัชเวทย ทองถิ่นจังหวัด จังหวัดนนทบุรี 
2 นายทวี ผิวผอง นายกองคการบริหารสวน

ตําบลหนองเพรางาย 
อําเภอไทรนอย           
จังหวัดนนทบุรี 

3 นายประสิทธิ์ อวมนากะ รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย 

อําเภอไทรนอย           
จังหวัดนนทบุรี 

4 นายเชิดชัย แสงศรี รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย 

อําเภอไทรนอย            
จังหวัดนนทบุรี 

5 นายศุภกร จันทรแสง ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล         
หนองเพรางาย 

อําเภอไทรนอย           
จังหวัดนนทบุรี 

6 นายไชยยันต ศิริบุญประเสริฐ  รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย 

อําเภอไทรนอย           
จังหวัดนนทบุรี 

7 นางสาวอัจฉรา วงษเอก ทองถิ่นจังหวัด จังหวัดปทุมธานี 
8 นายนําศักดิ์ อุทัยศรีสม นายกองคการบริหารสวน

ตําบลคลองหก 
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

9 นายสมพงษ เกิดสุข รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคลองหก 

อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

10 นายสมยศ คําปอม รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคลองหก 

อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

11 นายจําเริญ ศิลปชัย ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคลองหก 

อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

12 นางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลคลองหก 

อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

13 นายวีรณรงค อังคารชุน ทองถิ่นจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
14 นายสุรพงษ  กิตติวัฒนะกุล นายกองคการบริหารสวน

ตําบลภูเขาทอง 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15 นายไพรสน สัทธศรี รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลภูเขาทอง 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

16 นายสมเดช สมานเชื้อ รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลภูเขาทอง 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รายนามผูใหสัมภาษณ (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สถานที ่
17 นายสํารวย เสถียรทรัพย ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลภูเขาทอง 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 นางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัส ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลภูเขาทอง 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ทองถิ่นจังหวัด จังหวัดสระบุร ี
20 นายนอย คําม ี นายกองคการบริหารสวน

ตําบลไผขวาง 
อําเภอบานหมอ         
จังหวัดสระบุร ี

21 นายถนอม เอมอมร รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไผขวาง 

อําเภอบานหมอ         
จังหวัดสระบุร ี

22 นายวิเชียร พิมสวาง รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไผขวาง 

อําเภอบานหมอ         
จังหวัดสระบุร ี

23 นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไผขวาง 

อําเภอบานหมอ          
จังหวัดสระบุร ี

24 นายสมยศ วงษจีน ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง 

อําเภอบานหมอ         
จังหวัดสระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล ศิรินทร  พุมวัน 
วัน เดือน ปเกิด 29 พฤศจิกายน 2517 
สถานที่เกิด จังหวัดปทุมธานี 
สถานที่อยูปจจุบัน 139/93  หมูที่ 7 ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 
สถานที่ทํางานปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538 
     
พ.ศ. 2540 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2552 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2548-2554 
 
 
พ.ศ. 2554-2556 
 
 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน 
 

 

 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่ทํางานปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รางวัลหรือทุนที่ไดรับ - 
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