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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำระดับประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของ
เทศบำลเมือง 2) เพ่ือสร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำล
เมือง และ 3) เพ่ือประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำล
เมือง รูปแบบกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยแบบผสม ด ำเนินกำรวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1  ศึกษำระดับ
ประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองในจังหวัดนครรำชสีมำ จำกผู้ซึ่งมีบทบำทใน
กำรบริหำรจัดกำรเทศบำลเมือง แบ่งเป็น 2 ฝ่ำย คือ 1) ฝ่ำยกำรเมือง ได้แก่ นำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี และ 2) ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ได้แก่ ปลัดเทศบำล หัวหน้ำส ำนักปลัด ผู้อ ำนวยกำร
กองช่ำง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลละ 10 
คน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยใช้แบบสอบถำม ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมกำรประชุมสนทนำกลุ่มย่อย 
(Focus Group) จ ำนวน 18 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของ
ยุทธศำสตร์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 20 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์โดยสรุปหลอมรวมประเด็น  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1.  ประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองในจังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมอยู่
ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กำร ด้ำนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และ ด้ำนกำรจัดหำ
และกำรจัดสรรทรัพยำกร ตำมล ำดับ 
 2.  ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนให้ทุกด้ำนเป็นยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำประสิทธิผล
กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง คือ ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรภำยใน ยุทธศำสตร์
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เพ่ือพัฒนำองค์กำร ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร 
 3.  ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำล
เมือง ที่มีควำมเหมำะสมโดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญคือ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรร
ทรัพยำกร ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำ
ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
 
ค าส าคัญ : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ, ประสิทธิผลขององค์กำร, กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 
 
Abstract 
 This research  purposed  to study 1) The Level of The Development of New 
Public Management effectiveness Strategy for Town-Municipal Office 2) Development 
of The Development of New Public Management effectiveness Strategy for Town-
Municipal Office and 3) Evaluation The Development of New Public Management 
effectiveness Strategy for Town-Municipal Office. This Research design to Mixed 
Method Research in 3 Steps were step 1 Study The Level of The Development of New 
Public Management effectiveness Strategy for Town-Municipal Office the Research 
Participant were 2 Parts of Functional Person 1) Political were Mayor Deputy Mayor 2) 
The Official persons were Assistant Town-Municipal Officer Chief of Officer Director of 
Engineering Department Director of Financial Department Director of Social Welfare 
Department Director of Education Department Director of Academic Plan Department 
Director of Public Health and Environment Department 10 person Totally 40 Persons 
by Questionnaire step 2 Development of New Public Management effectiveness 
Strategy for Town-Municipal Office by Focus Group Discussion by 18 Experts Step 3 
Evaluation Suitable and Feasible of the Development of New Public Management 
effectiveness Strategy for Town-Municipal Office by 20 Experts. The statistically used 
for analyzing the collected data were mean standard deviation and Content Analysis 
 The study results show as follow; 
 1. The Development of New Public Management effectiveness Strategy for 
Town-Municipal Office were at High Level Ranking by Mean Scores were internal 
Process, Organization Development, Operating Performance Outcome, Opinion Ability 
Process, Procurement and Allocating Resource respectively. 
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 2. All of Expert Agreement and Support All of Variable were component of the 
Strategies for Town-Municipal Office were internal Process Strategy, Organization 
Development Strategy, Operating Performance Outcome Strategy, Opinion Ability 
Process Strategy, Procurement and Allocating Resource Strategy. 
 3. The Result Evaluation of the Development of New Public Management 
effectiveness Strategy for Town-Municipal Office was Suitable Ranking by Mean Score 
were Procurement and Allocating Resource Strategy, Opinion Ability Process Strategy, 
Operating Performance Outcome Strategy. 
 
Keywords : Development Strategy, Organization effectiveness, New Public Management 
for Town-Municipal Office. 
 
บทน า 
 กำรบริหำรรำชกำรของไทย ได้เริ่มวำงรำกฐำนในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภำพทำงกำรบริหำร ได้ทรงน ำทฤษฎีของ แมกซ์ เว
เบอร์ มำประยุกต์เข้ำกับสังคมและวัฒนธรรมไทย พระองค์ได้ทรงน ำมำใช้ในกำรปฏิรูประบบกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยทรงเริ่มต้นด้วยกำรแยกเรื่องส่วนตัวของผู้บริหำรองค์กำรออกจำกตัว
องค์กำร ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือควำมรู้สึกที่ไม่ถูกต้องของบุคคลทุกฝ่ำย ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
ประชำชนและข้ำรำชบริพำรว่ำผู้บริหำรและองค์กำรไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ พระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้มีรับสั่งให้ เสนำบดีทุกคนต้องมำหำรือข้อรำชกำรและสั่งกำรทีส่ ำนักงำน
กระทรวง ห้ำมไม่ให้ข้ำรำชกำรสั่งงำนที่บ้ำน ทรงจัดและก ำหนดให้มีเวลำรำชกำร และระบบสำร
บรรณหนังสือ โดยจะต้องมีกำรบันทึกเลขหนังสือเข้ำและหนังสือออก รวมทั้งก ำหนดเป็นข้อบังคับให้
กำรออกค ำสั่งหรือกำรท ำงำนต้องเป็น ลำยลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพรำะพระองค์มีพระรำชประสงค์ที่จะ
ป้องกันไม่ให้เสนำบดีมีควำมเชื่อว่ำตนเองคือองค์กำร จนกระทั่งคิดต่อไปว่ำกำรตัดสินใจและเหตุผล
ของตนเองคือกำรตัดสินใจและเหตุผลขององค์กำร นอกจำกจะได้ทรงปูพ้ืนฐำนและเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมใหม่ให้กับหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับคติฐำนของ  Bureaucracy แล้ว 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวยังได้ทรงกระจำยงำน  และควำมรับผิดชอบลงไปยัง
ข้ำรำชกำรตำมล ำดับชั้นของสำยกำรบังคับบัญชำ พระองค์รับสั่งให้เสนำบดีและข้ำรำชบริพำรทุกท่ำน
ยึดกฎและระเบียบเป็นหลักในกำรบริหำร มิใช่ยึดเอำควำมคิดเห็นหรือเหตุผลหรือผลประโยชน์ของทั้ง
ส่วนตนและของหมู่คณะมำเป็นบรรทัดฐำนในกำรบริหำร  และข้ำรำชกำรทุกคนจะต้องมีงำนที่
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของรำชกำร คือกำรบ ำบัดทุกข์และดูแลประชำชนให้เกิดควำมสุข กำรบริหำร
ตำมแนวทำงของทฤษฎี Bureaucracy ส่งผลให้เกิดกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบรำชกำรไทยในรัช
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สมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นอย่ำงมำก แต่ในระยะต่อมำเสนำบดีกระทรวง
ต่ำงๆ ได้ยึดเอำแนวทำงกำรบริหำรโดยกำรรวมศูนย์อ ำนำจ  กำรตัดสินใจทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลำง 
(Centralized Management) มำเป็นปทัสถำนทำงกำรบริหำรรำชกำร (Norm) และเม่ือมีกำรเปลี่ยน
ระบอบกำรปกครองประเทศ ภำยหลังจำกกำรปฏิวัติ ในปี พ.ศ. 2475 พบว่ำ ระบบรำชกำรได้รวม
ศูนย์อ ำนำจกำรบริหำรเอำไว้ที่ส่วนกลำงหรือที่ตัวเสนำบดีมำกกว่ำเดิม ผลจำกกำรรวมศูนย์อ ำนำจ
ทำงกำรบริหำร กอปรกับกำรปกป้องตนเองจำกกำรตรวจสอบ  และกำรขำดกำรมีส่วนร่วมจำก
ประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรสำธำรณะของประเทศเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนและภำยหลังปี 
พ.ศ. 2475 ในประเทศไทยได้เกิดช่องว่ำงทำงสังคมระหว่ำงข้ำรำชกำรที่แปรเปลี่ยนเป็นเสมือนชนชั้น
ผู้ปกครองกับประชำชนซึ่งเปรียบเสมือนผู้อยู่ใต้กำรปกครองของข้ำรำชกำร ในทำงนิตินัยข้ำรำชกำร
ปกครองประชำชนโดยอำศัยประกำศหรือข้อบังคับต่ำงๆ  ของกระทรวงมำเป็นเครื่องมือในกำร
ปกครองส่งผลให้ข้ำรำชกำรที่เป็นผู้บริหำรระดับสูงไม่เพียงแต่มีอ ำนำจมำกขึ้น แต่ยังเป็นศูนย์กลำง
อ ำนำจของระบบรำชกำร ซ่ึงในประเทศตะวันตกพัฒนำกำรเช่นนี้ได้เคยเกิดขึ้นในองค์กำรต่ำงๆ ที่
บริหำรภำยใต้ระบบ Bureaucracy เช่นเดียวกัน ต่อมำในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 แนวคิดกำร
บริหำรงำนดั้งเดิมหรือตัวแบบประเพณีนิยมก็ได้รับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์จำกนักวิชำกำรจ ำนวนหนึ่ง เช่น 
เฮอร์เบิร์ต เอ ไซม่อน (Herbert A. Simon) ถึงกับชี้ให้เห็นว่ำหลักกำรบริหำรต่ำงๆ เป็นเพียงสุภำษิต 
(Proverbs) ที่มีควำมขัดแย้งในตัวที่เกิดขึ้นจริงได้ยำกในทำงปฏิบัติ และยังได้ชี้ให้เห็นว่ำเป็นกำรไม่
สมเหตุสมผลที่เรำจะทึกทักว่ำกำรจัดกำรแบบล ำดับชั้นจะเป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด กล่ำวคือ 
กำรบริหำรระบบรำชกำรไม่ใช่เป็นวิธีกำรที่จะท ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดเสมอไป ประกอบกับกำร
ด ำเนินงำนของภำครัฐในช่วงเวลำก่อนหน้ำนั้นนอกจำกจะไม่บรรลุผลเท่ำที่ควรแล้ว ยังได้สร้ำงปัญหำ
ต่ำงๆ เกิดขึ้นตำมมำอีกมำกมำย เช่น ในสหรัฐอเมริกำและอังกฤษเป็นตัวอย่ำง ซึ่ง ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ 
(Peter F. Drucker) สะท้อนให้เห็นว่ำ ไม่เคยปรำกฏว่ำมีรัฐบำลใดในประวัติศำสตร์ของสหรัฐที่จะมี
รำยจ่ำยงบประมำณขำดดุลมำกเท่ำรัฐบำลประธำนำธิบดี จอร์จ บุช เป็นรำยจ่ำยขำดดุลที่ท ำให้
เศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ ำในระยะสำมปีแรกที่ประธำนำธิบดี บุช ด ำรงต ำแหน่ง เป็นกำรขำดดุล
งบประมำณมำกที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมำ เช่นเดียวกับนำยกรัฐมนตรี 
นำงมำกำเร็ต แท็ชเชอร์ ของอังกฤษท่ีเป็นกำรขำดดุลงบประมำณเพ่ิมมำกขึ้น ในขณะที่พยำยำมจะตัด
รำยจ่ำยภำครัฐบำลลงเพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพเศรษฐกิจของประเทศ 
 สภำพปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้ท ำให้ประชำชนเสื่อมศรัทธำต่อกำรบริหำรงำนของภำครัฐอย่ำง
มำก ท ำให้กำรบริหำรภำครัฐในขณะนั้นมักได้รับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กันในด้ำนต่ำงๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น 
กำรมีขนำดใหญ่โต ไม่คล่องตัว มีขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมได้ไม่รวดเร็ว ยิ่งกว่ำนั้นวิธีกำรบริหำรงำนภำครัฐแบบดั้งเดิมที่ยึดกำรบังคับบัญชำ
ตำมล ำดับชั้นไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของยุคสมัยที่ เต็มไปด้วยควำมซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับไว้ได้ ระบบบริหำรรำชกำรที่ไม่ยืดหยุ่น กำรปฏิบัติงำนโดยยึดแบบแผนตำม
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ขั้นตอนปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด มีขอบเขตงำนที่แคบ รวมทั้งมีตัวแบบกำรปฏิบัติกำรและวัฒนธรรม
ที่เน้นควำมต้องกำรภำยในเป็นหลัก ทั้งหมดนี้ไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่งในกำรรับมือกับปัญหำซึ่งมักอยู่
นอกเหนือขอบเขตกำรควบคุมของหน่วยงำนภำครัฐ โดยในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 บรรดำผู้น ำทำง
กำรเมืองตระหนักถึงธรรมชำติควำมไม่ยั่งยืนของระบบกำรรวมอ ำนำจกำรให้บริกำรสำธำรณะ ผู้น ำทั้ง
ในยุโรป เอเชีย และอเมริกำเหนือ เริ่มส ำรวจแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภำพในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งเรื่องสวัสดิกำรสำธำรณะ กำรขนส่ง สุขภำพ และ
อ่ืนๆ โดยที่ก่อนหน้ำนี้ก็ต้องประสบกับควำมท้ำทำยทำงกำรคลังอันเนื่องมำจำกวิกฤติน้ ำมันในช่วง
ปลำยปี ค.ศ.1970 รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่มีควำมผันผวนอย่ำงต่อเนื่องในขณะนั้นกลำยเป็นแรงกระตุ้น
ที่ส ำคัญท ำให้นักวิชำกำรและนักปฏิบัติกำร ต้องค้นหำแนวทำงกำรบริหำรภำครัฐใหม่ เพ่ือรับมือกับ
สภำพกำรณ์ดังกล่ำว ทั้งหมดจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ผลักดันท ำให้รัฐจ ำต้องด ำเนินกำรปฏิรูประบบกำร
บริหำรจัดกำรใหม่ เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงเหมำะสม
ยิ่งขึ้น 
 นอกจำกนี้ ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ำ กำรที่รัฐจะต้องมีกำรปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนบทบำทของ
ตัวเองใหม ่มีเหตุผลสนับสนุนอย่ำงน้อย 3 ประกำร คือ 1) มีกำรโจมตีภำครัฐ 2) มีกำรเปลี่ยนแปลงใน
ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ (economic theory) และ 3) ผลกระทบของควำมเปลี่ยนแปลงในกรณีของ
ภำคเอกชน (private sector) เนื่องมำจำกโลกำภิวัตน์ (globalization) (ในฐำนะที่เป็นพลังทำง
เศรษฐกิจ) ด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงเป็นแรงขับน ำไปสู่กำรปฏิรูปกำรบริหำรรัฐกิจขึ้นในหลำยประเทศใน
เวลำต่อมำ โดยเฉพำะกลุ่มประเทศเวสมินสเตอร์ เริ่มต้นจำกรัฐบำลนำยกรัฐมนตรี นำงมำกำเร็ต แท็ช
เชอร์ (Margaret Thatcher) ของอังกฤษ ค.ศ.1979 ประธำนำธิบดี โรนัลด์ แรเกน (Ronald Reagan) 
ของสหรัฐอเมริกำ ใน ค.ศ.1980 และประเทศอ่ืนๆ กำรปฏิรูปดังกล่ำวได้น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงเชิง
ปฏิวัติ (a revolutionary change) ไม่เฉพำะในลักษณะของกำรส่งมอบบริกำรทำงสังคม และกำรแสดง
บัญชีงบประมำณของรัฐบำล หำกรวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนโครงสร้ำงของกำรบริหำรปกครอง
อีกด้วย โดยกำรน ำเอำรูปแบบหรือวิธีกำรต่ำงๆ ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในภำคธุรกิจเอกชนมำใช้ ซึ่งเรียก
กระแสกำรปฏิรูปที่เกิดขึ้นดังกล่ำวในทำงวิชำกำรว่ำ  “กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management-NPM)” โดยถือกันว่ำ NPM เป็นเรื่องของกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ใน
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง หรือแตกต่ำงไปจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ก ำหนดนโยบำยมุ่งเน้นพัฒนำระบบรำชกำรเพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ
ปรับปรุง กำรท ำงำนและยกระดับกำรบริหำรและจัดกำรให้มีประสิทธิผล โดยมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และมีกำรน ำแนวคิดและเครื่องมือกำรบริหำร
และจัดกำร สมัยใหม่เข้ำมำใช้ในภำครำชกำร ภำยใต้กำรประยุกต์ใช้จำกหลักกำรบริหำรของ                            
ภำคธุรกิจ เช่น กำร บริหำรเชิงยุทธศำสตร์ กำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน กำรประเมินควำมพึงพอใจ        
กำรท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรให้หน่วยงำนท ำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำร                           
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ควำมเสี่ยง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เป็นต้น จำกนโยบำยดังกล่ำวท ำให้ขีดควำมสำมำรถของ
ภำครัฐมีระดับดีข้ึน 
 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ถือเป็นปรัชญำกำร
บริหำรจัดกำรที่ภำครัฐน ำมำใช้ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เพ่ือสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ให้มีควำมทันสมัยยิ่งขึ้น กล่ำวได้ว่ำกำรเกิดข้ึนของแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ในหลำยๆ 
ประเทศก็เพ่ือต้องกำรสร้ำงหน่วยงำนให้มีกำรขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ มีกำรกระจำยอ ำนำจ มีลักษณะ
ที่ยืดหยุ่น มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ควำมต้องกำรที่จะให้หน่วยงำน
เป็นไปในแนวทำงดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะผู้รับบริกำรสำธำรณะได้
อย่ำงครอบคลุม สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยกำรน ำเอำวิธีกำรหรือเทคนิคต่ำงๆ ที่ปฏิบัติกันอยู่
ในภำคธุรกิจเอกชนเข้ำมำปรับใช้ในภำครัฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่จึงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐและ/หรือกำรให้บริกำรสำธำรณะเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึน โดยใน
ปัจจุบันนั้น พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ได้กลำยเป็นกระแสแนวคิดหลักที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนภำครัฐอย่ำงกว้ำงขวำงมำกที่สุด 
 จำกเหตุผลและควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นเทศบำลเมือง เนื่องจำกเป็นองค์กำรประชำธิปไตยขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ประชำชนเป็นจ ำนวนมำก และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับกลำงระหว่ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ซึ่งเป็นหน่วยกำรปกครองเล็กที่สุด และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยกำร
ปกครองเล็กที่สุดในระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินส่วนท้องถิ่น ประกอบจังหวัดนครรำชสีมำเป็น
จังหวัดขนำดใหญ่ มีท ำเลที่ตั้ง ที่เรียกได้ว่ำเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภำคอีสำนเชื่อมต่อกับหลำย
จังหวัด ซึ่งถือเป็นฐำนเศรษฐกิจหลัก ศูนย์กลำงธุรกิจกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรขนส่งที่มีควำม
เชื่อมโยงและควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงลักษณะของพ้ืนที่ที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงกำยภำพ จึงท ำให้ผู้วิจัยมีควำมน่ำสนใจในกำรที่จะศึกษำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง ผลของกำรศึกษำที่ได้จะน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในพัฒนำกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองและหน่วยงำนอ่ืนที่สนใจต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษำระดับประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง 
 2.  เพ่ือสร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง 
 3.  เพ่ือประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำล
เมือง 
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
 กำรบริหำรยุทธศำสตร์ภำครัฐ คือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ช่วยให้องค์กำรภำครัฐตระหนัก
ถึง ควำมสำมำรถขององค์กำร จุดแข็งและจุดอ่อนภำยในองค์กำร โอกำสและอุปสรรคขององค์กำรที่
เป็น ผลกระทบมำจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำรผู้บริหำรและพนักงำนได้มีกำรตื่นตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลง เห็นโอกำสใหม่ๆ และข้อจ ำกัดที่อำจเกิดขึ้น กำรเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรและพนักงำนใน
ระดับต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรบริหำร ท ำให้ได้พัฒนำควำมคิดและช่วยลดกำรต่อต้ำน กำรเปลี่ยนแปลง
ที่อำจเกิดขึ้นได้ ทั้งยังช่วยให้องค์กำรมีทิศทำงและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกและ  
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร และในท้ำยที่สุดจะช่วยให้องค์กำรมีสมรรถนะสูงและสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กำร 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่  (New Public Management: NPM) ตำมแนวควำมคิดของ 
Christopher Hood (1991) จำกบทควำมที่มีชื่อว่ำ  A Public Management for all Seasons? 
สะท้อนให้เห็นว่ำแนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่เริ่มต้นขึ้นจำกควำมพยำยำมในกำรอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรบริหำรงำนภำครัฐที่เกิดขึ้นในรำวทศวรรษที่ 1980 ในประเทศกลุ่มเวสมินสเตอร์ 
(Westminster) ซึ่งได้แก่อังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนำดำประเทศเหล่ำนี้ได้ด ำเนินกำร
ปฏิรูประบบกำรบริหำรงำนภำครัฐก้ำวหน้ำไปอย่ำงมำกด้วยจุดประสงค์ที่ต้องกำรสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศกลไกกำรบริหำรงำนภำครัฐจึงต้องมีสมรรถนะในกำรจัดกำรที่
สูงเพียงพอเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวไปในจังหวะและในทิศทำงที่พึงประสงค์ซึ่งได้
เกิดขึ้นจำกแนวโน้มคือมีกำรลดขนำดกำรเติบโตของรัฐโดยแปรรูปให้เอกชนเข้ำมำรับด ำเนินกำรแทน
มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำแลบริกำรสำธำรณะและเป็นหัวข้อในควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศในประเด็นกำรจัดกำรภำครัฐกำรก ำหนดนโยบำยและควำมร่วมมือต่ำงๆที่
เกิดข้ึนจึงเป็นที่มำของหลักนิยมในกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (Doctrines of NPM) 
 หลักกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 
 กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (NPM) ตำมแนวคิดของ Christopher Hood ประกอบด้วยหลัก 
7 ประกำรดังนี้ (Hood, 1991 : 3 อ้ำงใน พัฒน์ศิณ  ส ำเริงรัมย์,  2560 : 7) 
  1. จัดกำรโดยนักวิชำชีพที่ช ำนำญกำร (Hands-on professional management) หมำยถึง 
ให้ผู้จัดกำรมืออำชีพได้จัดกำรด้วยตัวเอง ด้วยควำมช ำนำญ โปร่งใส และมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ดุลพินิจ เหตุผลก็เพรำะเมื่อผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยแล้ว ก็จะเกิดควำมรับผิดชอบต่อกำร
ตรวจสอบจำกภำยนอก 
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  2. มีมำตรฐำนและกำรวัดผลงำนที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of performance) 
ภำครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมำยและเป้ำหมำยของผลงำน และกำรตรวจสอบจะมีได้ก็ต้องมีจุดมุ่งหมำยที่
ชัดเจน 
  3. เน้นกำรควบคุมผลผลิตที่มำกขึ้น (Greater emphasis on output controls) กำรใช้
ทรัพยำกรต้องเป็นไปตำมผลงำนที่วัดได้ เพรำะเน้นผลส ำเร็จมำกกว่ำระเบียบวิธี 
  4. แยกหน่วยงำนภำครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in the 
public sector) กำรแยกหน่วยงำนใหญ่ออกเป็นหน่วยงำนย่อยๆ ตำมลักษณะสินค้ำและบริกำรที่
ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่ำงเป็นอิสระ 
  5. เปลี่ยนภำครัฐให้มีกำรแข่งขันกันมำกขึ้น (Shift to greater competition in the public 
sector) เป็นกำรเปลี่ยนวิธีท ำงำนไปเป็นกำรจ้ำงเหมำและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้ฝ่ำยที่เป็นปรปักษ์
กัน (rivalry) เป็นกุญแจส ำคัญที่จะท ำให้ต้นทุนต่ ำและมำตรฐำนสูงขึ้น 
  6. เน้นกำรบริหำรจัดกำรตำมแบบองค์กำรภำคเอกชน (Stress on private sector styles 
of management practice) เปลี่ยนวิธีกำรแบบข้ำรำชกำรไปเป็นกำรยืดหยุ่นในกำรจ้ำงและให้รำงวัล 
  7. เน้นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีนี้อำจท ำได้ เช่น กำรตัดค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมวินัยกำรท ำงำน หยุดยั้งกำร
เรียกร้องของสหภำพแรงงำน จ ำกัดต้นทุนกำรปฏิบัติ เหตุผลก็เพรำะต้องกำรตรวจสอบควำมต้องกำร
ใช้ทรัพยำกรของภำครัฐ และ “ท ำงำนมำกข้ึนโดยใช้ทรัพยำกรน้อยลง” (do more with less) 
 ในควำมหมำยของกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่มำจำกกำรใช้หลักเศรษฐศำสตร์ที่มีทำงเลือก
สำธำรณะ (Public Choice) ทฤษฎีต้นทุนกำรท ำธุรกรรม (Transaction Cost Theory) และทฤษฎี
เจ้ำของตัวแทน (Principal-Agent Theory) ที่ส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันมีทำงเลือกมำกขึ้นมีควำม
โปร่งใสและมีกำรใช้ค่ำตอบแทนจูงใจรวมกับหลักบริหำรธุรกิจที่มีกำรใช้มืออำชีพที่มีควำมสำมำรถมำ
จัดกำรท ำให้ผลกำรท ำงำนดีขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษำระดับประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองในจังหวัด
นครรำชสีมำ จำกผู้ซึ่งมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลเมือง แบ่งเป็น 2 ฝ่ำย คือ 1) ฝ่ำยกำรเมือง 
ได้แก่ นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี และ 2) ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ได้แก่ ปลัดเทศบำล หัวหน้ำ
ส ำนักปลัด ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ผู้อ ำนวยกำร 
กองกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบำลละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำล
เมือง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมกำรประชุมสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group) จ ำนวน 18 คน 
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 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของ
เทศบำลเมือง ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 20 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา  

ผู้วิจัยใช้แนวคิดจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ ได้มำจำกกำรบูรณำกำรร่วมกัน 5 ด้ำน ดังนี้ 
  1.  กำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) กำรจัดหำทรัพยำกร 
และ 2) กำรจัดสรรทรัพยำกร 
  2.  กระบวนกำรภำยใน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 2) กำรเงิน
กำรคลัง 3) บุคลำกร 4) วัสดุอุปกรณ์ และ 5) สำรสนเทศ 
  3.  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ ประกอบด้วย 9 ปัจจัยคือ 1) กำรให้บริกำร
อย่ำงเสมอภำค 2) กำรให้บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร 3) กำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 4) กำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 5) กำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ 6) กำรเข้ำถึงแหล่งบริกำร 7) ควำมสะดวกและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 8) ควำมสำมำรถของผู้รับบริกำร และ 9) กำรยอมรับคุณภำพของกำรบริกำร 
  4.  ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1) ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 2) คุณภำพ
กำรบริหำร และ 3) ประสิทธิภำพ 
  5.  กำรพัฒนำองค์กำร ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1) กำรจัดระบบภำยในองค์กำร 2) กำร
ประเมินผลองค์กำร และ 3) กำรน ำองค์กำร 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลกำรศึกษำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองในจังหวัดนครรำชสีมำ 
จำกกลุ่มตัวอย่ำง 40 คน ซึ่งมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลเมือง สรุปไดด้ังตำรำงที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองในจังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ประสิทธิผลการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ของเทศบาลเมือง 
ระดับความส าเร็จ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

1. ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร 3.13 0.44 ปำนกลำง 5 
2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 3.77 0.52 มำก 1 
3. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ 3.41 0.73 ปำนกลำง 4 
4. ด้ำนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 3.67 0.59 มำก 3 
5. ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร 3.75 0.48 มำก 2 
 รวม 3.55 0.61 มาก  
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองในจังหวัด
นครรำชสีมำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( x =3.55) เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำน
กระบวนกำรภำยใน ( x =3.77) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร ( x =3.75) ด้ำนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ( x
=3.67) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ ( x =3.41) และ ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรร
ทรัพยำกร ( x =3.13) ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน เป็นดังนี้ 
 1.  ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับ ดังนี้ กำรจัดสรรทรัพยำกรสอดคล้องกับปัญหำ 
ควำมต้องกำรของประชำชน รองลงมำ กำรจัดสรรทรัพยำกรครอบคลุมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และกำร
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐเพื่อจัดหำทรัพยำกร 
 2.  ด้ำนกระบวนกำรภำยใน โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับ ดังนี้ กำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงินด้ำนกำรบริหำรงำน 
รองลงมำ กำรจัดท ำข้อตกลงเกี่ยวกับกำรรับเงิน เบิกจ่ำย ฝำกเงิน เก็บรักษำเงินในกำรบริหำรงำน 
และกำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณในกำรบริหำรงำน 
 3.  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกำร
ให้บริกำร รองลงมำ ประชำชนมีควำมเข้ำใจและสำมำรถรับรู้ต่อสิ่งที่รับบริกำร และประชำชนได้รับ
กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 
 4.  ด้ำนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับ ดังนี้ กำรเปิดช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับประชำชนในกำร
เปิดรับเรื่องร้องเรียนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ รองลงมำ เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ และกำรให้บริกำรสำธำรณะเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
 5.  ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงล ำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 อันดับ ดังนี้ กำรใช้หลักกำรบริหำรตำมแนวทำงกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน รองลงมำ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน และมีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรสำธำรณะจำกประชำชน 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำล
เมืองในจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นกำรประมวลสรุปจำกกำรประชุมสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนให้ทุกด้ำนเป็นยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำประสิทธิผลกำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง คือ ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรภำยใน ยุทธศำสตร์
เพ่ือพัฒนำองค์กำร ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร 
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 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของ
เทศบำลเมืองในจังหวัดนครรำชสีมำ ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง ที่มีควำมเหมำะสมโดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญคือ ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร รองลงมำ ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำม
พึงพอใจ และยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
 เมื่อน ำผลจำกกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ สรุปเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร ประกอบด้วย 1) 
กำรแสวงหำควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกเครือข่ำยภำคเอกชนและประชำชนเพ่ือจัดหำทรัพยำกร 
2) สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือจัดหำทรัพยำกรให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น 3) 
ด ำเนินกำรลงทุนในกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือกำรจัดหำทรัพยำกร 4) กำรจัดสรรทรัพยำกรให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุม 
  ยุทธศำสตร์ที่  2 ยุทธศำสตร์เ พ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ประกอบด้วย 1) พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทุกภำรกิจ 2) จัดหำ ปรับปรุงสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ เพ่ือเอ้ือต่อกำรให้บริกำร 3) ด ำเนินโครงกำรเพื่อให้บริกำรเชิงรุก 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 1) ด ำเนินกำร
เพ่ือกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 2) พัฒนำช่องทำงเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นให้มีควำมหลำกหลำย 3) 
ด ำเนินกำรเพื่อให้กำรบริกำรมีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
 
อภิปรายผล 
 1.  ประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองในจังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวม
อยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำร บุคลำกรของเทศบำลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเข้ำใจ และมีประสบกำรณ์สูง จึงส่งผลให้กำรเกิด
ประสิทธิผลในระดับมำก สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธณัฐพล  ชะอุ่ม (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท ำกำร
วิจัยเรื่องตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบำลต ำบลในเขตภำคกลำงของ
ประเทศไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับประสิทธิผลของเทศบำลต ำบลในภำพรวม มีระดับควำมส ำเร็จ
มำก และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ สมบูรณ์  ชมพูผุดผ่อง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง 
กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลกำรวิจัย
พบว่ำ กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดย
ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 
 2.  สร้ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมืองใน
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จังหวัดนครรำชสีมำ โดยกำรประมวลสรุปจำกกำรประชุมสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนให้ทุกด้ำนเป็นยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง ได้แก่ ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรภำยใน ยุทธศำสตร์เพ่ือ
พัฒนำองค์กำร ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ 
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวเป็นยุทธศำสตร์ที่สำมำรถพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของ
เทศบำลเมือง และเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่มีควำมชัดเจนและสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง 
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ อนุชำ  เทียมพูล (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรบริหำร
กำรพัฒนำที่มีผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะ  กรณีศึกษำ เทศบำลต ำบลในพ้ืนที่บริเวณ
ชำยแดนไทย-กัมพูชำ กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำระดับกำรบริหำรกำรพัฒนำ 2) เพ่ือ
ศึกษำระดับคุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะ 3) เพ่ือศึกษำปัจจัยกำรบริหำรกำรพัฒนำที่มีผลต่อ
คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะของเทศบำลต ำบลในพ้ืนที่บริเวณชำยแดนไทย-กัมพูชำ 4) เพ่ือสร้ำง
รูปแบบกำรบริหำรกำรพัฒนำที่มีผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะของเทศบำลต ำบลในพ้ืนที่
บริเวณชำยแดนไทย-กัมพูชำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) โครงกำรน ำมำปรับปรุงกำรบริหำรกำรพัฒนำ 
ควรเปิดโอกำสให้มีควำมเป็นอิสระทำงควำมคิด และมีกำรทำงำนเป็นทีม 2) โครงกำรที่น ำมำปรับปรุง
คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะ ควรมีกำรตรวจประเมินระบบกำรกำกับดูแลองค์กรและมีกำรก ำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน 
 3.  ประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ของเทศบำลเมือง 
ในจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ พบว่ำ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประสิทธิผลมีควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญคือ ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรจัดหำและกำรจัดสรรทรัพยำกร รองลงมำ ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำม
พึงพอใจ และยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธณัฐพล  
ชะอุ่ม (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
เทศบำลต ำบลในเขตภำคกลำงของประเทศไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้อเสนอแนะด้ำนประสิทธิผลของ
เทศบำลต ำบลได้แก่ เทศบำลต ำบลควร ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดหำทรัพยำกรจำกภำยนอก โดยกำร
ขอควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกองค์กำรภำคเอกชน  เพ่ือสนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
สำธำรณะและกำรดำเนินงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรงบประมำณ บุคลำกร และวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรบริหำรงำนอย่ำงทั่วถึงและเหมำะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยได้แก่ รัฐบำลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควร ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรให้บริกำร
สำธำรณะและสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งจะส่งผลต่อควำมร่วมมือจำกประชำชนใน
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงด ี
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
1) เทศบำลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ ควรน ำข้อมูลจำกกำรวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทำง

ในกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ในกำรประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ในหน่วยงำน  
2) กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ไปแปลงเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ควรด ำเนินกำรอย่ำงเป็น

รูปธรรมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง  
3) กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ ควรแสวงหำควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 

เพ่ือให้กำรด ำเนินเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1) ควรศึกษำวิจัยเชิงประเมินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนว
ใหมเ่พ่ือทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ และหำปัจจัยที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์  

2) ควรศึกษำวิจัยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิผลกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ โดยกำร
เปรียบเทียบหลำยพื้นท่ี ที่มีบริบทท่ีแตกต่ำงกัน 
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