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ABSTRACT

The research objectives were 1) the   operating efficiency of sub-district Municipality in Nakhon                    
Ratchasima province, 2) the factor that affect per operating efficiency of sub-district municipality in Nakhon
Ratchasima province, and 3) the development that operates the efficiency of sub-district municipality in Nakhon
Ratchasima province.  The research provides 2 steps which are (1) the competence that affect the operating
efficiency of sub-district municipality in Nakhon Ratchasima province by its sample is 70 sub-district                         
municipalities in Nakhon Ratchasima province, stratified random sampling.  Totally 140 informants were from
each municipality, who were mayors or municipal clerks. The research tool was a questionnaire, the statistic
use in data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation, and multiple regression               
analysis (gbr 2).  The study develops ways in operating the efficiency of sub-district municipality in Nakhon
Ratchasima province, by interviewing informant who were 10 mayors and municipal clerks from 4 different
sub-district municipalities and 2 local administrations by purposive sampling.
The results of study show that the sub-district Municipalities in Nakhon Ratchasima province reveals the
overall operating efficiency in many levels. Two variables were leadership variable; it is influenced by the         
ideology or building charisma and cultural organization variable; it is a proactive cultural organization in               
defensing style, which showed the statistical significance 0.05 level in developing the efficiency of sub-district
municipality in Nakhon Ratchasima province, there are 1)  to promote  people’s participates , 2) to build the
motivation in giving the personnel, people, and who participant related an opportunity , 3) to create an                     
integrated functional network from all sectors both government sector, private sector and others, 4)  to strength
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the leadership of the management and personnel of municipality, and 5)  to improve the municipality to be the
public learning organization.
Keyword : development, efficiency, operation

							

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา และเพือ่ ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาประสิทธิภาพและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา กลุม่
ตัวอย่าง ได้แก่ เทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 70 แห่ง   ใช้วิธีการสุ่มตามระดับชั้น ผู้ให้ข้อมูล คือ นายก
เทศมนตรี และปลัดเทศบาล เทศบาลละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล   โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบปกติ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัด
นครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 10 คนประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล 4 แห่ง และ           
ท้องถิ่นอ�ำเภอ 2 แห่ง เลือกโดยวิธีเจาะจง
ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมามีประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มี 2
ตัวแปร โดยเป็นตัวแปรด้านภาวะผู้น�ำ  1 ตัวแปร คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี และตัวแปรด้าน
วัฒนธรรมองค์การ 1 ตัวแปร คือ วัฒนธรรมองค์การลักษณะป้องกันเชิงรุก ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 2) การสร้างแรงจูงใจในการด�ำเนินงานให้กับบุคลากร ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  3) การสร้าง
เครือข่ายการท�ำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 4) การเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ
ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล และ 5) การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา ประสิทธิภาพ การด�ำเนินงาน

บทน�ำ

การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่เกิด
ขึ้นจากการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางให้หน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ 5 ว่าด้วยแนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และหมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท�ำให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจตามพระราช
บัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ครอบคลุม
ภารกิจส�ำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่ แวดล้อม
และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปธาน สุวรรณมงคล.  2554 : 163-167)
      การจัดบริการสาธารณะทีผ่ า่ นมาพบปัญหาการขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งาน ท� ำ ให้ ป ระชาชนไม่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์และท้องถิ่นสูญเสียทรัพยากรในการจัดบริการ
สาธารณะ ซึง่ ปรากฏให้เห็นได้ในหลายลักษณะคือ ประการ
ทีห่ นึง่ ความล่าช้าในการด�ำเนินการจัดบริการสาธารณะของ
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ท้องถิน่ ประการทีส่ อง ความสิน้ เปลืองในการด�ำเนินการจัด
บริการสาธารณะ   ของท้องถิ่น และประการที่สาม ความ
ผิดพลาดในการด�ำเนินการจัดบริการสาธารณะของท้องถิน่
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2554 : 15-28) ปัญหา
ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย ต่ อ ท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การด� ำ เนิ น งานของเทศบาลต� ำ บล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น             
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลเป็นเทศบาลต�ำบลได้ส่งผลให้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รูปแบบเทศบาลต�ำบลเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ สภาพ
ปัญหาการขาดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาล
ต�ำบลจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
      จากที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด�ำเนินงานของเทศบาล
ต� ำ บลในเขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า เนื่ อ งจากจั ง หวั ด

นครราชสีมาเป็นจังหวัดทีม่ อี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาก
ทีส่ ดุ ในประเทศ โดยเฉพาะเทศบาลต�ำบลทีม่ จี ำ� นวนมากถึง
84 แห่ง  หากมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบล จะเกิดประโยชน์อัน
จะน�ำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

      1.   เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของ
เทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
2.   เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา
3.   เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

      การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพ
ที่ 1
ตัวแปรเกณฑ์
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ตัวแปรพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ
     - การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
หรือการสร้างบารมี
     - การสร้างแรงบันดาลใจ
     - การกระตุ้นการใช้ปัญญา
     - การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2.   ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
     - วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์
     - วัฒนธรรมองค์การลักษณะป้องกันเชิงรับ
     - วัฒนธรรมองค์การลักษณะป้องกันเชิงรุก

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

      การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้
      ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของเทศบาลต� ำ บลในเขต
จังหวัดนครราชสีมา
      1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นเทศบาลต�ำบลใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 84 แห่ง
ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ตาราง Krejcie และ Morgan     
ได้กลุม่ ตัวอย่างเป็นเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา
จ� ำ นวน 70 แห่ ง โดยการสุ่ม ตามระดับชั้น (Stratified            
random sampling) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล คือ นายกเทศมนตรี        
และปลัดเทศบาล เทศบาลละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด
140 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า   5 ระดับ จ�ำนวน       
114 ข้อ คือ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน 44 ข้อ ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น�ำ 42 ข้อ และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 28 ข้อ
      3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน เพื่อแก้ไข หลังจากนั้นน�ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ให้ข้อมูลทั้ง               
2 กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง   จ� ำ นวน 40 คน หาค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha coefficient) ตามวิ ธี ข อง         
Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.961
      4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ�ำนวน 140 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามคืน 140 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
      5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ      
(Enter multiple regression analysis)
ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การด� ำ เนิ น งานของเทศบาลต� ำ บลในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา
     1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) นายกเทศมนตรีและปลัด
เทศบาล 4 แห่ง จ�ำนวน 8 คน  2) ท้องถิ่นอ�ำเภอ จ�ำนวน
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2 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive                 
sampling) จากอ�ำเภอและเทศบาลต�ำบลทีไ่ ด้รบั รางวัลด้าน
การบริหารจัดการที่ดี   ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
2.   เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ
สัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ข้อ ของแต่ละด้าน
จ�ำนวน 6 ด้าน ได้ปัญหาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานที่
ต้องหาแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 12 ข้อ
      3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานกับเทศบาลต�ำบลใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ในการติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล
      4.   การวิ เ คราะห์ ข ้ อมู ล ใช้ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา
(Content analysis) โดยผู้วิจัยน�ำผลการสัมภาษณ์มา
รวบรวมประมวลเนื้อหาแล้วจัดเรียงแยกแยะเป็นรายด้าน
แล้วน�ำเสนอข้อมูลเป็นแบบความเรียง

สรุปผลการวิจัย

      1. ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบล
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา 6 ด้าน      
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของ
เทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน   เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต          
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
      2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบล ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
พบว่า มี 2 ตัวแปร โดยเป็นตัวแปรด้านภาวะผู้น�ำ 1 ตัวแปร
คือ  การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์หรือการสร้างบารมี และ
ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การ 1 ตัวแปร คือ วัฒนธรรม
องค์การลักษณะป้องกันเชิงรุก ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
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.05 โดยสามารถท�ำนายประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ
เทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้ร้อยละ 52.40   
3.   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้คัด
เลือกจากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ข้อ ของแต่ละด้าน จ�ำนวน 6 ด้าน มี
แนวทางการพัฒนาดังนี้
3.1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน แนวทางการพัฒนา
ตลาดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของเทศบาลให้มคี วามสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ
ออกกฎกติกาต่างๆ  มรี ะบบจัดการสิง่ ปฏิกลู ทีถ่ กู สุขลักษณะ
มีการศึกษาดูงาน และมีการประกวดแผงค้าดีเด่น ส่วน
แนวทางการพั ฒ นาสวนสาธารณะหรือ สถานที่พัก ผ่อ น
หย่อนใจให้มอี ย่างเพียงพอ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเพียงพอ มีการออกแบบพืน้ ทีใ่ ช้สอยอย่างคุม้ ค่าเหมาะ
สมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย และค�ำนึงถึงความต้องการ
ของประชาชน
3.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนาสถานพยาบาลในการดูแลของเทศบาลให้มบี คุ ลากร
ที่ เพี ยงพอ บุ ค ลากรของศูนย์แพทย์ชุม ชนควรได้รับผล
ตอบแทน ทีเ่ หมาะสม มีการสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน
ศึกษาต่อ และการสร้างเครือข่ายการท�ำงานแบบบูรณาการ
และการแต่งตัง้ อาสาสมัครและอบรมให้ความรูใ้ นการรักษา
พยาบาลเบือ้ งต้น  เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย ส่วนแนวทางการ
พัฒนาสถานพยาบาลในการดูแลของเทศบาลให้มอี ปุ กรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในการให้บริการ
กับประชาชนในเขตเทศบาล ควรจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียง
พอและเหมาะสม การส�ำรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้
ทราบถึงอุปกรณ์ที่ยังขาด การประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ
การศึกษาดูงานจากสถานพยาบาลทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
การให้บริการ
     3.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย แนวทาง  การส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือของชุมชนในการจัดการปัญหาอุบตั ภิ ยั ผูบ้ ริหารและ
บุคลากรของเทศบาลให้ความใกล้ชดิ กับประชาชนในชุมชน

การมีอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือเมื่อเกิด
ภัย การอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชนในการป้องกันอุบตั ภิ ยั
และมีการประสานงานกับแกนน�ำชุมชนเพื่อบูรณาการการ
ท�ำงานร่วมกัน ส่วนแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านเจ้า
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการรับ
สมัครอาสาสมัคร และมีการฝึกอบรมเพิม่ พูนความรูแ้ ละฝึก
ซ้อมอย่างสม�่ำเสมอ มีหน่วยปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น อาสาสมัครรับแจ้งข่าว 24 ชัว่ โมง มีการประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดเตรียมรถและวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้
ในการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบความพร้อม
ทุกเวร
3.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แนวทางการส่งเสริมการ
สร้างและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ควรมีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นโดยน�ำ
ผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแปรรูป และเพิ่มมูลค่า
สินค้า การจัดตั้งกลุ่มแปรรูปสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเชิญวิทยากร นักวิชาการที่มีความรู้ด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพ และมีการส่งเสริม
การตลาด และจัดแสดงสินค้า ส่วนแนวทางการด�ำเนินการ
ด้านการพัฒนาและดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ควรเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การออกกฎระเบียบ และ
การน�ำ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามา
บูรณาการในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
3.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
การวางโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จ�ำเป็นเพื่อลดผล
กระทบหรือความเสียหายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ควรมีการจัดประชุมประชาคมประชาชนในเขต
เทศบาลก่อนมีการด�ำเนินโครงการต่างๆ มีการศึกษาด้าน
สิง่ แวดล้อมในขัน้ ต้น เพือ่ ส�ำรวจดูวา่ ผลกระทบใดบ้างทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นหากมีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการ การใช้ผู้
เชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างต่างๆ และการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งจักรในการก่อสร้างทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ ส่วน
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการรวบรวม
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ข้อมูลโดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม และน�ำข้อมูลที่
ได้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ โดยเทศบาลอาจจะจั ด                
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูห้ รือนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่นร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น  ปราชญ์ชุมชน ผู้น�ำ
ชุมชน ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ เพือ่ ให้เกิด
ความถูกต้อง แม่นย�ำ  และจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในระบบ
สารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลป่าไม้ ฐานข้อมูลแหล่งน�้ำ           
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
3.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี แ ละภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แนวทางการส่ ง เสริ ม
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุของ
ท้องถิน่ อย่างถูกต้องและเป็นระบบโดยผูน้ ำ� และปราชญ์ทอ้ ง
ถิ่นส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ โดยมีการศึกษา
ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท�ำเป็นบันทึก มีการรณรงค์
การเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเชิดชู
เกียรติกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ส่วนการส่งเสริมแพทย์พนื้ บ้านและยาพืน้ บ้านเพือ่ การรักษา
ไว้ซงึ่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการแพทย์และยา ควรมีการส่ง
เสริมและอนุรักษ์การเพาะปลูกพืชสมุนไพร  เพื่อน�ำมาปรับ
ใช้ในการดูแลสุขภาพ การจัดพิมพ์เอกสารและอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้กับประชาชนในท้องถิ่น

อภิปรายผล

1.   ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบล
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา   พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัย
ภาวะผูน้ ำ 
� ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์หรือการสร้าง
บารมีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาล
ต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้
บริหารเทศบาลเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั เลือกตัง้ จากประชาชนโดยตรง
เป็นผู้ที่ประชาชนให้การยอมรับนับถือ เคารพ เลื่อมใส
ศรัทธา รวมทั้งเป็นบุคคลที่เกิดและอาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงมี
ความรักความผูกพันกับท้องถิน่ ท�ำให้การด�ำเนินงานต่าง ๆ
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ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) พบว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมีส่งผลต่อประสิทธิผลเพราะ       
ผู้บริหารกระท�ำตนเป็นที่น่าเชื่อถือน่าเคารพ น่ายกย่อง
เลื่อมใส ศรัทธา เปิดใจกว้างรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะมีความเป็นกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์ นอกจากนี้ ผู ้ บ ริ ห ารยั ง ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผรู้ ว่ มงาน ส่วน
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ
ลักษณะป้องกันเชิงรุก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของเทศบาลต�ำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ส�ำคัญกับประชาชน การด�ำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลมี
ผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในท้องถิ่น ท�ำให้ลักษณะ
ของการปฏิบัติงานต้องถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการมีค่านิยมในเรื่องของความสมบูรณ์แบบ
บุคลากรในองค์การท�ำงานโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ให้
ความส�ำคัญของผลผลิต เน้นการท�ำงานที่มีระบบระเบียบ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ท้ อ งถิ่ น และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุนทร โคตรบรรเทา (2551) ที่ว่า วัฒนธรรม
องค์ ก าร คื อ แบบแผนของความเชื่ อ ความคิ ด และ
สมมติ ฐ านต่ า งๆ ที่ มี ร ่ ว มกั น ของสมาชิ ก ในองค์ ก าร
คุณลักษณะส�ำคัญของวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ข้อบังคับ
ทางพฤติกรรมที่สังเกตได้ต่างๆ ปทัสถาน ค่านิยมเด่น
ปรัชญา กฎระเบียบ และความรู้สึก
      3.   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของเทศบาลต� ำ บลในเขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า ผู ้ วิ จั ย
อภิปรายผลโดยสรุปเป็นประเด็นดังนี้ คือ
          3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การแต่งตั้งคณะ
กรรมการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชัยวัฒน์   น�้ำดอกไม้ (2551) ที่พบว่า แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมี
การให้ชุมชนรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมกับการบริหาร
งาน
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          3.2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรมีการสร้าง
เครือข่ายการท�ำงานแบบบูรณาการ และสร้างแรงจูงใจให้
กับบุคลากร เช่น ผลตอบแทนที่เหมาะสม การอบรม ศึกษา
ดูงาน ศึกษาต่อ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชราภรณ์  
กระบวนรัตน์ (2546) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้แก่ การบริหารงาน
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการประสานงาน
          3.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ของชุมชนในการจัดการปัญหาอุบตั ภิ ยั ควรมีการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ ำ� ให้กบั ผูบ้ ริหารและบุคลากรของเทศบาลผูบ้ ริหาร
ให้มคี วามใกล้ชดิ กับประชาชน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของมุทิตา วรกัลยากุล (2556) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์และส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี สามารถอธิบายได้ว่า
ผู้น�ำต้องมีความจริงใจในการให้บริการประชาชนอย่าง
แท้จริง
          3.4   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว ควรเน้นกระบวนการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน การออกกฎระเบียบ และการน�ำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชัยวัฒน์   น�้ำดอกไม้ (2551) ที่พบว่าการพัฒนาสถานที่        
ท่องเที่ยว ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนจากภายนอกเข้ามา
ลงทุนการพัฒนาการท่องเที่ยว จัดสร้างและบูรณะแหล่ง
ท่องเที่ยว  
3.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการวาง
โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จ�ำเป็นเพื่อลดผลกระทบ
ควรมีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ใน
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเมธาวี  
ฐานกุล (2550) ที่พบว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงาน คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพั ฒ นา การบริ ห ารทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

          3.6   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยมีการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล
จั ด ท� ำ เป็ น บั น ทึ ก มี ก ารรณรงค์ การเผยแพร่ ผ ลงาน              
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเชิดชูเกียรติกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเมธาวี   ฐานกุล
(2550) ทีพ่ บว่าปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน คือ
การมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
     1.1 ควรมี ร ะบบการจั ด ท� ำ และเผยแพร่
สารสนเทศด้านการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น และการจ้ า งงานในระดั บ          
ท้องถิ่น โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ในเรือ่ งการลงทุน มีการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล สถานประกอบการและการลงทุ น การสนั บ สนุ น         
ร้านค้า และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้เกิด
การจ้างงานในระดับท้องถิน่ และการพัฒนาและดูแลรักษา
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง     
        
1.2   ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผูน้ ำ� ท้องถิน่ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
มีภาวะผู้น�ำ  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการพัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการอบรมภาวะผู้น�ำและ
คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับผู้น�ำ เป็นต้น
      1.3   ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ บุ ค ลากรของ
เทศบาลมีความสามารถแก้ไขปัญหา สร้างความเชือ่ ถือและ
ไว้ ว างใจในการท� ำ งานร่ ว มกั บผู ้ อื่น มี การวางแผนการ
ท� ำ งานและการตรวจสอบการท� ำ งานเพื่ อ ป้ อ งกั น ข้ อ                
ผิดพลาด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
     2.1 ควรที่จะมีการวิจัยทั้งในระดับภาคหรือ
ระดับทั่วประเทศ
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     2.2   ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจจะ
มีผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบล มา
เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
     2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาเทศบาลหรื อ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ
  
     2.4   ควรท�ำการวิจัยโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัย
อื่น ๆ เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นทีมวิจัย เป็นต้น
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