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บทคัดย่อ
กำรวิ จัย ครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษำระดั บ กำรบริ หำรจั ด กำรของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 2) เพื่ อ ศึ ก ษำปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ควำมส ำเร็ จ ของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ 3) เพื่ อ สร้ ำ งและยื น ยั น ตั ว แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีกำรดำเนินกำรวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำร
กำรพัฒนำทุนมนุษย์ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ เทศบำลตำบลในเขต
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 248 แห่ง ได้มำโดยกำรสุ่มโดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Yamane 1973 )
ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่
กำรวิเครำะห์ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนได้แก่ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และกำรพยำกรณ์แบบพหุคูณ ระยะที่ 2 ศึกษำสร้ำงร่ำงรูปแบบและยืนยันรูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์
ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร และผู้บริหำร
เทศบำลตำบล หรือผู้ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 คน ใช้กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับ
มำก และรำยด้ำนอยู่ในมำกทั้ง 12 ด้ำน เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลำดับแรก ได้ดังนี้ ด้ำนสมรรถนะ
หลัก (  = 3.98) ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร (  = 3.94) และด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (  = 3.93)
2. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมส ำเร็ จ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ปัจจัยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ปัจจัยด้ำนสมรรถนะหลัก
และปัจจัยด้ำนธรรมภิบำลในองค์กร อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีอำนำจในกำรพยำกรณ์ได้ ร้อยละ
89.20 สำมำรถเขียนให้อยู่ในสมกำรมำตรฐำน ดังนี้ Z = 0.466Z10 + 0.179Z11 + 0.274Z4 + 0.254 Z5
3. รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละปัจจัยที่เป็น
ประเด็นขององค์ประกอบที่มีผลต่อตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่ำ 1) ปัจจัยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ควรส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรอย่ำงเป็นธรรมตำม
บทบำทหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ 2) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนผู้มีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรองค์ กรอย่ำงเท่ำเทียม 3) ปัจจัยด้ำนสมรรถนะหลัก ส่งเสริมให้
บุคลำกรได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร และ4) ปัจจัยด้ำนธรรมภิบำลในองค์กร ควรยึดหลักกำรมี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรบริกำรงำนโดยยึดหลักนิติธรรมเป็นแนวทำงจัดองค์กร สร้ำงควำมควำมตระหนักในสิทธิ
หน้ำทีข่ องตนเองสำนึกในควำมรับต่อสังคม
คาสาคัญ : ตัวแบบควำมสำเร็จ, กำรบริหำรจัดกำร, ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
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ABSTRACT
This research aimed to (1) study the management of sub-district municipality in the
Northeast Region, (2) study the factor influence the management’ s achievement of Sub – District
Municipality in the Northeast Region, and (3) build and confirm the achievement model of
Management of Sub – District Municipality in the Northeast Region. The sample was 248 Sub-District
Municipalities in the Northeast Region. The instrument was questionnaire the rating scale. The
statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment
Correlation and Multiple Regression Analysis. The target population for building and confirming the
achievement model of management were the expertise, the scholar person and executive for 20
persons, they were selected by purposive sampling. The data was analyzed by content analysis.
The research results were found as follows;
1. The management of sub-district municipality in the Northeast Region as overall and all
aspect were at high level, ranking mean from highest to lowest for three; the core competency (
 = 3.98), the communication (  = 3.94) and the information (  = 3.93) respectively.
2. The factor influence the management’s achievement of Sub-district municipality in the
Northeast Region by statistical significant at 0.05 levels were the morality and ethics, the
participation, the competency and the good governance. These factors could predict the
management’s achievement for 89.20%; the standard equation was; Z= 0.466Z10 + 0.179Z11 +
0.274Z4 + 0.254 Z5
3. The achievement model of Management of Sub – District Municipality in the Northeast
Region consist of (1) Morality and Ethics by promoting and supporting the performance justice, (2)
Participation by promoting the people participate on local management, (3) Core competency by
promoting personnel to train about knowledge and ability in performance, (4) Good Governance
by holding the principle of participation on planning, the rule of law for operating the organization
with establish the awareness of their own rights and responsibilities in society.
Keywords; Achievement Model, Management, Factors effecting Achievement
บทนา
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของประเทศไทยนั้น นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิ
รำช มำเป็นกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เมื่อ พ.ศ. 2475 รัฐบำลได้เลือกที่จะ
นำหลักกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งสำมหลักกำรนี้มำผสมผสำนกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนใน
ประเทศชำติมำกที่สุดได้มีกำรแบ่งรำชกำรแผ่นดินออกเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
และรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่ละส่วนมีควำมจำเป็นและมีบทบำทในกำรอำนวยควำมผำสุกให้แก่ประชำชน
ตำมขอบเขตอำนำจที่มีอยู่และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เหมำะสมกับ
สภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลง (สวำท ศิริโกมุท. 2547:1)
ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้ปฏิรูประบบรำชกำรครั้งใหญ่ โดยวำงกรอบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินได้อย่ำงชัดเจน ในมำตรำ 3/1 ของพระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
กล่ำวคือ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนเกิดสัมฤทธิผลต่อภำรกิจภำครัฐ แต่ด้วยในปัจจุบันสังคมไทยได้
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ปรับตัวเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงจำกชนบทสู่เมืองอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่กำรพัฒนำชนบทกับเมื่อมีลักษณะแยก
ส่วนส่งผลให้เกิดควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำของชุมขนชนบท พร้อมกันนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติได้ระบุเพิ่มเติมว่ำวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงควำมไม่สมดุลของกระบวนกำรพัฒนำ
ประเทศประกอบกับ กำรที่ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็วขณะที่กระแสโลกำภิวัตน์ ได้นำพำระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่และกำรสื่อสำรไร้พรมแดนเข้ำมำควำมรวดเร็วกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ภำวะควำมเป็นเมือง
มำกขึ้น (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ. 2549 :5)
กำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบำลในห้วงเวลำที่ ผ่ำนมำได้ดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คือด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิช ยกรรม และกำรท่องเที่ยว ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นซึ่งได้เกิดปัญหำต่ำงๆ
มำกมำย ทั้งปัญหำกำรร้องเรียนของประชำชนต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ตรวจสอบอำนำจของรัฐ สอดคล้องกับ
กำรวิจัยของ พรเพ็ญ อยู่บำรุง (2551 : 105 – 109) ได้สะท้อนให้เห็นถึงสำเหตุต่ำงๆ ของปัญหำกำรบริหำรจัดกำร
เทศบำลตำบล ด้วยเหตุที่ ประชำชนขำดโอกำสแสดงควำมคิดเห็น และขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจให้ควำม
เห็นชอบต่อโครงกำร เทศบำลตำบลขำดควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร บุคลำกรก็ยังไม่เพียงพอต่อภำรกิจงำน
ประกอบกับกำรปฏิบัติงำนบำงเรื่องไม่ตรงกับตำแหน่งงำน หนึ่งคนทำงำนหลำยอย่ำงเกินกำลังควำมสำมำรถ
กระบวนกำรสรรหำส่ว นใหญ่ อยู่ ภำยใต้ร ะบบอุ ปถั มภ์ ส่ว นงบประมำณ ก็ยั งไม่เ พีย งพอต่ อกำรบริ หำรจั ดกำร
เทศบำลก็ควรจะต้องมีกำรพัฒนำจัดเก็บรำยได้ให้ครอบคลุม ยุติธรรมและทั่วถึง กำรส่งมอบงำนโครงกำรและกิจรรม
ต่ำงๆ ยังมีควำมล่ำช้ำโดยขำดควำมจริงใจที่จะให้ประชำชนมำมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำน ซึ่งกำร
ให้บริกำรบำงเรื่องก็ใช้เวลำนำนเกินไป และเทศบำลก็ขำดกำรประเมินผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนรวมถึงกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำนของเทศบำลประชำชนยังเข้ำไม่ถึงข้อมูลที่แท้จริง แม้แต่กำรประชำสัมพันธ์ก็ยังไม่ทั่วถึง
เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบันนั้นมีจำนวน 716 แห่ง จำนวน 20 เทศบำล
(กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น. 2559 : ออนไลน์) ซึ่งบำงแห่งได้รับกำรยกฐำนะมำจำกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลมำเป็นเทศบำลตำบลด้วยองค์ประกอบทำงกำยภำพ ประชำกร และรำยได้ ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
ดำเนินงำนในกิจกรรมพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ก็ยังมีกำรร้องเรียนของประชำชนว่ำเทศบำลดำเนินงำนหรือบริหำรจัดกำรไม่
โปร่งใส (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่ น. 2555 : 34-35) แม้ว่ำเทศบำลตำบลในพื้นที่ต่ำงๆได้มีควำมพยำยำมใน
กำรดำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยอำศัยกรอบควำมต้องกำรของประชำชนที่ได้มำจำกสภำพข้อเท็จจริงที่ปรำกฏขึ้น
และจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนดำเนินกำรตำมขั้นตอน กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลและ
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของคณะเทศมนตรีเพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิผลเท่ำเทียมกันทุก
ชุมชนแต่ถึงอย่ำงไรประชำชนในเขตเทศบำลตำบล ก็ยังมีข้อร้องเรียนว่ำเทศบำลดำเนินงำนล่ำช้ำมีขั้นตอนในกำร
ทำงำนมำกทำให้ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรเสียเวลำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์มีรำคำแพงเกินกว่ำเหตุและกำร
จัดสรรงบประมำณในด้ำนต่ำงๆ ยังมีควำมรั่วไหลและขำดประสิทธิภำพ (ศูนย์ดำรงธรรม กรมกำรปกครอง. 2555 :
10)
จำกกำรศึ ก ษำวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย พบว่ ำ พบประเด็ น ในกำรบริ ก ำรจั ด กำรของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่น่ำในใจมีควำมหลำกหลำยในบริบทเชิงพื้นที่ในกำรที่จะศึกษำเพื่อให้ได้ทรำบว่ำมี
ปัจจัยอะไรบ้ำงที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลตำบลผู้วิจัยจึงพิจำรณำให้ควำมสำคัญในกำรที่จะศึกษำวิจยั เรือ่ ง
ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกำหนดให้ประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้
เป็นประชำกรในกำรศึกษำวิจัยเพื่อทรำบถึงสภำพปัญหำและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลใน
เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำเป็นตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ และส่งเสริมกำรพัฒนำของเทศบำลตำบล ให้มีผลสัมฤทธิ์อย่ำง
สูงสุด มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมสำเร็จของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อสร้ำงและยืนยันตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ปัจจัยด้ำนภำวะ
ผู้นำ ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ปัจจัยด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ปัจจัยด้ำนสมรรถนะหลัก ปัจจัยด้ำนธรรมำภิบำล
ในองค์กร ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพ ปัจจัยด้ำนควำมรับผิดชอบ ปัจจัยด้ำนกำรตัดสินใจ ปัจจัยด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร
ปัจจัยด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม ปัจจัยกำรมีส่วนร่วม และปัจจัยกำรทำงำนเป็นทีม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำและค้นหำแนวทำงกำรพัฒนำตัวแบบกำรบริกำรจัดกำรของเทศบำลตำบล
ในเขตภำคตะวันออกเฉีย งเหนือ เพื่ อพัฒ นำเทศบำลตำบลให้มี กำรบริ หำรจัด กำรที่ดี มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถ มี
ศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบด้ำนในภำวะปัจจุบัน ตำมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ขั้นตอนของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Approach) เพื่อ ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 2 เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Approach) เพื่อสร้ำงตัวแบบ
กำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือและยืนยันตัวแบบ
กำรบริกำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย ระยะที่ 1
3.1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
1) ประชำกร ได้ แก่ ประชำชนผู้ มีสิ ทธิ์ เลื อกตั้งในเขตภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ จำนวน
17,009,430คน (ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมกำรเลือกตั้ง. 2559 : ออนไลน์)
2) กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบำลตำบล
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ตำมสูตรของ ทำโร ยำมำเน่
(Taro Yamane, 1973 : 727)
3.2 กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยระยะที่ 2
กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้บริหำรเทศบำลตำบล ปลัดเทศบำลตำบล รองปลัดเทศบำลตำบล
หัวหน้ำสำนักหรือผู้อำนวยกำรกอง ผู้เชี่ยวชำญ และนักวิชำกำร จำนวน 20 คน ใช้กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง
(Purposive Sampling)
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
4.1 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่
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4.1.1 ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบล ในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ
1) ด้ำนภำวะผู้นำ
2) ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
3) ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร
4) ด้ำนสมรรถนะหลัก
5) ด้ำนธรรมภิบำลในองค์กร
6) ด้ำนบุคลิกภำพ
7) ด้ำนควำมรับผิดชอบ
8) ด้ำนกำรตัดสินใจ
9) ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร
10) ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
11) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
12) ด้ำนกำรทำงำนเป็นทีม
4.1.3 ตั ว แปรตำม คื อ ควำมส ำเร็ จ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยมุ่งศึกษำตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน
716 แห่ง ประกอบด้วย 20 จังหวัด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย ระยะที่ 1
1.1 ประชำกร ได้ แ ก่ ประชำชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ ำนวน
17,009,430คน (ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมกำรเลือกตั้ง. 2559 : ออนไลน์)
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งได้ แ ก่ ประชำชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมสูตรของ ทำโร ยำมำเน่ ( Taro
Yamane, 1973 : 727)
1.3 กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหำรเทศบำลตำบล ปลัด เทศบำล
ตำบล รองปลัดเทศบำลตำบล หัวหน้ำสำนักหรือผู้อำนวยกำรกอง ผู้เชี่ยวชำญ และนักวิชำกำร จำนวน 20 คน ใช้
กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้กำรรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถำม แบ่งออก 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม คือ เพศ อำยุ
ตำแหน่งระดับกำรศึกษำหน่วยงำนและจังหวัดลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบ
ปลำยเปิด
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำล
ตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ของ ลิ
เคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือมำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหำ ข้อคำถำม ตม
ลำดับของปัจจัยที่นำมำศึกษำมีจำนวน ทั้งหมด 12 ด้ำน
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ตอนที่ 3 แบบสอบถำมที่ เ กี่ ย วกั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ ลั ก ษณะเป็น แบบสอบถำมมำตรส่ ว นประมำณค่ ำ (Rating Scale) ของ ลิ เ คิร์ ท (Likert)
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือมำกทีสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ทั้งหมด 7 ด้ำน
3.2 กำรหำคุณภำพเครื่องมือวัดที่ใช้ในกำรวิจัย
กำรหำคุณภำพเครื่องมือวัดในกำรวิจัยระยะที่ 1 นี้ ผู้วิจัยกำหนดวิธีกำรตรวจสอบเพื่อหำคุณภำพ
ของเครื่องมือวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1.1 เครื่ อ งมื อ วั ด ทุ ก ฉบั บ ได้ ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำด้ ำ นเนื้ อ หำ ควำมหมำย และกำรใช้ จ ำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบควำมครอบคลุมตำมโครงสร้ ำงของเนื้อหำ ควำมสอดคล้องของข้อคำถำมกับวัตถุประสงค์
(Item Objective Congruence : IOC) ว่ำข้อคำถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำล
ตำบล ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่นำมำศึกษำทั้ง 12 ปัจจัย นั้น เป็นข้อคำถำมที่ตรงกับสิ่งที่ต้องกำรวิจั ยมีควำมถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหำเชิง
ทฤษฎีที่ได้ศึกษำวิเครำะห์ และกำหนดไว้เป็นนิยำมศัพท์หรือไม่และตรวจสอบกำรใช้ถ้อยคำภำษำทีมีควำมเหมำะสม
และสื่อควำมหมำยที่ตรงกับสิ่งที่ต้องกำรจะสอบถำมหรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน
3.1.2 นำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้น และผ่ำนกำรตรวจสอบเชิงโครงสร้ำงและเชิงเนื้อหำแล้วไป
ทดลองใช้กับประชำชนในเขตเทศบำลตำบลในเขตจังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 40 คน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงใน
กำรวิจัย (รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2551 :141)
3.1.3 จำกนั้นนำข้อมูลมำวิเครำะห์อำนำจจำแนกรำยข้อใช้เทคนิค (Item Total Correlation)
โดยหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รำยข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถำมได้นั้นเลือกข้อที่มีค่ำตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปนำ
ข้อมูลที่ได้ตำมเกณฑ์มำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับโดยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ
(Alpha Coefficient) ตำมวิธีของครอนบำค (Cronbach, lee Joseph. 1970 : 161)
3.1.4 ผู้ วิ จั ย น ำแบบสอบถำมที่ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว ไปพบอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ และ
ผู้เชี่ยวชำญเดิม เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนได้รับควำมเห็นชอบจึงนำไปจัดพิมพ์แบบสอบถำมฉบับ
สมบูรณ์แล้วนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงจริงต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจัย เรื่อง ตัวแบบควำมสำเร็จในกำรกำรบริหำรจัดกำรของ
เทศบำลตำบล ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมขั้นตอน ดังนี้
4.1 ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำมมีจำนวนเท่ำกับกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย
ขอหนังสือรับรองและแนะนำตัวผู้ศึกษำจำกคณะรัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชัฏมหำสำรคำม เพื่อขอควำมร่วมมือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และสำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดในเขต
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือในกำรตรวจสอบสถิติกลุ่มประชำกร และเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ผู้ วิจั ย แต่ งตั้งผู้ ช่ว ยในกำรวิ จัย จ ำนวน 8 คน เพื่ อช่ ว ยเหลือ ในกำรจั ด เก็ บ ข้อ มู ลวิ จั ยโดยเป็ น
ผู้ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำม ซึ่งผู้วิจัยมีกำรประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยระเบียบ
ขั้นตอนในกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนที่จะดำเนินกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
แบบสอบถำมที่ได้รับมำวิเครำะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 กำรวิเ ครำะห์ข้อมู ลกำรวิจัยในระยะที่ 1 นี้ผู้วิจั ยนำข้ อมูล ทั้ งหมดมำจัด หมวดหมู่และบันทึ ก
คะแนนแต่ล ะข้ อในรูป รหัส (Coding Form) หลังจำกนั้น นำข้อมู ลทั้ งหมดไปวิ เครำะห์ด้ว ยเครื่อ งคอมพิ วเตอร์
สำเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐำนเชิงทฤษฎีชั่วครำวที่สร้ำงขึ้นก่อนกำรวิจัย
5.2 กำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ งพรรณนำ (Descriptive Method) เพื่ อ อธิ บ ำยข้ อ มู ล ทั่ ว ไป สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ควำมถี่ และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนสถิติวิเครำะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐำนในกำรวิจัย ใช้กำรวิเครำะห์
กำรถดถอยพหุคูณเส้นตรง (Multiple Linear Regression)
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เพื่ออธิบำยปัจจัยส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
กำหนดระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05 (Level of Significant)
การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อสร้างและยืนยันตัวแบบความสาเร็จในการการบริหารจัดการของเทศบาลตาบล ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ศึกษำรำยละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 2
1.1 กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำยในกำรวิจัยในระยะที่ 2 ประกอบด้วย ผู้บริหำรเทศบำลตำบล ปลัดเทศบำล
ตำบล รองปลัดเทศบำลตำบล หัวหน้ำสำนักหรืออำนวยกำรกอง
ผู้เชี่ยวชำญและนักวิชำกำร จำนวน 20 คน ใช้กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย
1.1.1 คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบล
จำนวน 4 คน
1.1.2 ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร
จำนวน 4 คน
1.1.3 ปลัดเทศบำลตำบล
จำนวน 4 คน
1.1.4 รองปลัดเทศบำลตำบล
จำนวน 4คน
1.1.5 ผู้อำนวยกำรกองหรือหัวหน้ำส่วน จำนวน 4 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยขั้นตอนที่ 2 คือ แบบตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” ตัวแบบ
ควำมสำเร็จในกำรกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบล ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผู้วิจัยนำผลมำจำกกำรวิจยั
ในขั้นตอนที่ 1 มำสร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นร่ำง
ในกำรพิจำรณำ ในกำรตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” เพื่อให้ผู้บริหำรเทศบำลตำบลปลัดเทศบำลตำบล
รองปลัดเทศบำลตำบล หัวหน้ำสำนักหรือำนวยกำรกอง ผู้เชี่ยวชำญและนักวิชำกำร ทำกำรวิพำกษ์ พร้อมให้ค่ำ
คะแนน ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบล
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในกำรวิจัย
กำรวิจัยขั้นตอนที่ 2 เป็นกำรสร้ำงตัวแบบควำมสำเร็จในกำรกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบล
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกำรตอบแบบตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” โดยผู้บริหำรเทศบำล
ตำบล ปลัดเทศบำลตำบล รองปลัดเทศบำลตำบล หัวหน้ำสำนักหรืออำนวยกำรกอง ผู้เชี่ยวชำญและนักวิชำกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 20 คน กำรเก็บข้อมูลกำรวิจัยในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรวิจำรณ์
และข้ อ เสนอแนะโดยเป็ น แบบสอบถำมมำตรำส่ ว นประมำณค่ ำ และขอรั บ ข้ อ เสนอแนะจำกบทพิ พ ำกษ์ ข อง
ผู้เชี่ยวชำญ ในส่วนของแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณผู้วิจัยได้แบ่งระดับควำมคิดเห็นต่อควำมเป็นไปได้ตำม
วิธีกำรของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ และนำผลจำกำกรเสนอแนะมำปรับปรุงเป็นตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของ
เทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้อเสนอแนะ พร้อมทำกำรบันทึกภำพ บันทึกเสียงทุกเนื้อหำ
แล้วทำกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจำรณ์และข้อเสนแนะจำกกำรถอดข้อควำมเพื่อนำมำเทียบเคียงกับบริบทของ
กำรวิจัย และปรับปรุงตำมกำรวิจำรณ์และข้อเสนอแนะ
2.3 กำรวิ เ ครำะห์ข้ อ มู ล และกำรสร้ำ งตั ว แบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยทำกำรวิเครำะห์ข้อวิจำรณ์และข้อเสนอแนะที่ได้
จำกแบบสอบถำมมำตรำส่ ว นประมำณค่ ำ และขอรั บ ข้ อ เสนอแนะจำกบทวิ พ ำกษ์ ข องผู้ เ ชี่ ย วชำญในส่ ว นของ
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำผู้วิจัยได้แบ่งระดับควำมคิดเห็นต่อควำมเป็นไปได้ตำมวิธี กำรของลิเคอร์ท
(Likert) มี 5 ระดับ และนำผลจำกกำรเสนอแนะมำปรับปรุงเป็นตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขต
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำมำวิเครำะห์ข้อมูลมำจัดทำตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.4.1 นำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัย ขั้นตอนที่ 1 มำสร้ำงตัวแบบกำรบริหำรจัดกำร
ของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นร่ำงในกำรพิจำรณำนำมำจัดกลุ่ม (Grouping) สร้ำงตัว
แบบกำรริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นรูปแบบในกำรพิจำรณำ
2.4.2 กำรยืนยันรูปแบบ โดยกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญเพื่อตรวจสอบยืนยัน โดย
กำรตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” และนำผลจำกำรเสนอแนะมำปรับปรุงเป็น ได้แก่ ตัวแบบกำรบริหำร
จัดกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยกำรตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำให้ผู้เชี่ยวชำญโดย
เลือกคุณลักษณะที่มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.50 เพื่อนำมำเขียนเป็นตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขต
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมำก (
 = 3.82 ) และรำยด้ำนอยู่ในมำกทั้ง 12 ด้ำน เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลำดับแรก ได้ดังนี้ ด้ำน
สมรรถนะหลัก
(  = 3.98) ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร (  = 3.94) และด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ( 
= 3.93)
2. ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยำกรณ์ แบบกำรเพิ่ม ตัวแปรเป็นขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) พบว่ำ ตัวแปรอิสระ (X) ที่สำมำรถพยำกรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปรตำม (Y) อย่ำง
มีนัยสำคัญทำงสถิติ มีจำนวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม(X10) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม
(X11) ปัจจัยด้ำนสมรรถนะหลัก (X4) และปัจจัยด้ำนธรรมภิบำลในองค์กร (X5) โดยมีอำนำจในกำรพยำกรณ์ได้ ร้อย
ละ 89.20 มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (SEest) เท่ำกับ 0.186 และมีค่ำคงที่ของสมกำรในรูปคะแนนดิบ (a)
เท่ำกับ 0.314 สำมำรถสร้ำงสมกำรปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปรตำม ในรูปคะแนนดิบ และในรูปคะแนนมำตรฐำน ได้ดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.314 + 0.40 X101+ 0.105X11 + 0.255 X4 + 0.151X5
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.466Z10 + 0.179Z11 + 0.274Z4 + 0.254 Z5
อภิปรายผล
1. ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมำก
และรำยด้ำนอยู่ในมำกทั้ง 12 ด้ำน เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลำดับแรก ได้ดังนี้ ด้ำนสมรรถนะหลัก
ด้ ำ นกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำร และด้ ำ นกำรให้ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร ซึ่ งชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ ำ หน่ ว ยงำนของเทศบำลต ำบลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่รับนโยบำยเพื่อกำรบริหำรงำน มีควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย มีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอสำหรับใช้ในงำน บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมร่วมมือกันทำงำนเป็นทีม มีระบบกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนผู้บริหำรหน่วยงำนที่นำเทคนิคกำรดำเนินงำนที่ทันสมัยมำใช้ สอดคล้องกับผลจำกวิจัยของฉัตร
ยุพิน บ่วยเที่ยง (2552) ได้วิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโดยหลักธรรมำภิบำลตำมกำรรับรู้ของ
พนักงำนในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น อำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่ำระดับกำรรับรู้ข องพนักงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรโดยหลักธรรมำภิบำลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
มำก พิ ทั ก ษ์ พ งศ์ กงกำร (2554) ได้ วิ จั ย เรื อ งกำรบริ ห ำรเทศบำลเมื อ งตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำลในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนใต้ผลกำรวิจัยพบว่ำระดับกำรนำเหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนของเทศบำล
เมือ ในเขตภำคตะวันออเฉียงเหนือตอนใต้ของผู้บริกำรเทศบำลเมือง โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ ปัจจัยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม(X10) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม (X11) ปัจจัยด้ำนสมรรถนะหลัก (X4) และ
ปัจจัยด้ำนธรรมภิบำลในองค์กร (X5) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีอำนำจในกำรพยำกรณ์ได้ ร้อยละ
89.20 สำมำรถเขียนให้อยู่ในสมกำรมำตรฐำน ดังนี้ Z = 0.466Z10 + 0.179Z11 + 0.274Z4 + 0.254 Z5 ซึ่ง
ผลกำรวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
ปัจจัยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ปัจจัยด้ำนสมรรถนะหลัก และปัจจัยด้ำนธรรมภิบำล จะ
เห็นได้ว่ำในกำรบริหำรงำนภำครัฐที่ขำดคุณธรรมและจริยธรรม มักจะก่อให้เกิดปัญหำกำรทุจริตหรือกำรคอรัปชั่นที่
ส่งผลเสียต่อองค์กรและประชำชนโดยรวมซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบ
บริหำรกิจกรรมกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรงำนตำมภำระหน้ำที่
โดยยึดหลักกำรพื้นฐำน 6 ประกำรได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลัก
ควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ และผู้เชี่ยวชำญได้เสนอควำมเห็นที่สอดคล่องรองลงมำ คือ กำรบริหำรงำน
จะต้องศึกษำสภำพปัญหำตำมอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยศึกษำวิถีชีวิตของชุมชนและสภำพทำงภูมิศำสตร์ ในกำร
กำหนดนโยบำยหรือแผนงำนต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำตำมบริบทของ
สังคม หรือควำมต้องกำรของชุมชนที่แท้จริงและไม่กระทบต่อควำมเชื่อหรือขนบธรรมเนียมอันดีงำมของท้องถิ่น
และผู้เชี่ยวชำญได้เสนอควำมเห็นลำดับถัดไป ควรลดบทบำทของรำชกำรส่วนภูมิภำคหรือส่วนกลำงและเพิ่มบทบำท
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆของชุมชนได้อย่ำงคล่องตัวและรวดเร็ว สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนและเป็นกำรสนองนโยบำยกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่นอย่ำงแท้จริงซึ่ง
สอดคล้องกับพรเพ็ญ อยู่บำรุง (2551) ได้ศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลตำบลใน
เขตจังหวัดสมุทรสำคร ผลกำรสศึกษำพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลโดยรวมร้อยละ
71.10 สำหรับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลโดยรวมร้อยละ 64.66
3. รูปแบบกำรบริหำรจัด กำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ แต่ละปัจ จัยที่เป็ น
ประเด็นขององค์ประกอบที่มีผลต่อตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลตำบลในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่ำ 1) ปัจจัยด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ควรส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรอย่ำงเป็นธรรมตำม
บทบำทหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ 2) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนผู้มีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเท่ำเทียม 3) ปัจจัยด้ำนสมรรถนะหลัก ส่งเสริมให้
บุคลำกรได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร และ4) ปัจจัยด้ำนธรรมภิบำลในองค์กร ควรยึดหลักกำรมี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรบริกำรงำนโดยยึดหลักนิติธรรมเป็นแนวทำงจัดองค์กร สร้ำงควำมควำมตระหนักในสิทธิ
หน้ำที่ของตนเองสำนึกในควำมรับต่อสังคม สอดคล้องกับกำรวิจัยของ ฉัตรยุพิน บ่วยเที่ยง (2552) ได้กล่ำวถึงแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโดยหลักธรรมำภิบำลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่ำช้ำง จังหวัดสิงห์บุรี
โดยกำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม 5 ยุทธศำสตร์ คือ (1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
มีส่ว นร่ว มในกำรกำหนดนโยบำย2) ยุ ทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรมี ส่วนร่วมในกำรวำงแผน (3) ยุท ธศำสตร์ กำร
พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 4) ยุทธสำสตร์กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนและพัฒนำงำน (5)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน และพิทักษ์พงศ์ กงกำร (2554 : 134) ได้
กล่ำวถึงข้อเสนอแนะแนวในกำรปฏิบัติงำนในเทศำลภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ที่บริกำรงำนตำมหลักธรรมภิ
บำล ได้แก่ ควรยึดหลักกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรบริกำรงำนโดยยึดหลักนิติธรรมเป็นแนวทำงจัดองค์กร ควร
ใช้หลักควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ โดยมีควำมตระหนักในสิทธิหน้ำที่ของตนเองสำนึกในควำมรับต่อสังคม ควรใช้
หลักนิติธรรมในกำรสังกำร ควรใช้หลักนิติธรรมเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำระเบียนกฎหมำยและกฎข้อบังคับ
ส่วนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ควรใช้หลักควำมโปร่งใส โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ตรงไปตรงมำด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกและมีกระบวนกำรให้ประชำชน
ตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนส่วนข้อเสนอแนะในกำรให้บริกำรของกำรปฏิบัติงำนในเทศบำลเมืองในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ ควรนำหลักควำมรับผิดชอบมำใช้ในกำรบริกำรประชำชนที่ มำติดต่อ ควรนำ
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หลักกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรดำเนินของโครงกำรรวมทังกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชน ควรนำ
หลักกำรมีประสิ ทธิภำพประสิทธิ ผลในกำรให้บ ริกำรประชำชนที่มำรับ บริกำร ควรนำหลักกำรมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรบริกำรและควรนำหลักควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรประชำชนให้เข้ำใจในขั้นต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน
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