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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำระดับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของ
เทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 และเพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรที่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 สมมติฐำนในกำรวิจัยคือ ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมีควำมสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ ประชำกรในกำรวิจัยคือ เทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ตำมกำรแบ่งกลุ่มจังหวัดของส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กระทรวงมหำดไทย 
มีจ ำนวนเทศบำลต ำบล 206 แห่ง ตัวแทนประชำกรผู้วิจัยเจำะจงศึกษำจำกกลุ่มผู้บริหำรเทศบำลต ำบลซึ่ง
มีบทบำทกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยแบ่งเป็นสองฝ่ำย คือ ฝ่ำยกำรเมือง และ
ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมแนวคิดของ ทำโร  ยำมำเน่ ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
335 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ 
สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบ
สมมติฐำนวิเครำะห์โดยหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน แล้วเทียบกับเกณฑ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. ประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำน
กำรให้บริกำรมำกกว่ำกำรก ำกับดูแล ด้ำนกำรบริกำรรับใช้พลเมือง ด้ำนกำรให้คุณค่ำกับคนมำกกว่ำผลิต
ภำพ ด้ำนเน้นคุณค่ำควำมเป็นพลเมือง ด้ำนกำรคิดเชิงยุทธศำสตร์และปฏิบัติแบบประชำธิปไตย ด้ำนกำร
ค้นหำผลประโยชน์สำธำรณะ และด้ำนตระหนักในควำมสำมำรถรับผิดชอบ ตำมล ำดับ 
 2. กำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับเป็นรำยด้ำนจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำน
วัฒนธรรมองค์กำร ด้ำนกลยุทธ์องค์กำร ด้ำนกระบวนกำรและเทคโนโลยี ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนทรัพยำกร
ทำงกำรบริหำร ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสมรรถนะทำงกำรบริหำร และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ตำมล ำดับ 
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   3. ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่
ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์ ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร ด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร และด้ำนกำรมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร, ประสิทธิผลขององค์กำร, กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ 
 
Abstract 

This research purposes were: to study the effectiveness level of new public service 
of Sub-district Municipalities in the Lower North-Eastern Provincial Cluster 1 and to study the 
administrative factors related to the effectiveness of new public service of Sub-district 
Municipalities in the Lower North-Eastern Provincial Cluster. The research hypothesis was 
the administrative factors related to the effectiveness of new public service. The target 
population was the 206 Sub-district Municipalities in the Lower North-Eastern Provincial 
Cluster 1 according to province grouping of the Office of Strategy Management, Ministry of 
Interior. For that representative population, the researcher specifically studied from the Sub-
district Municipality administrators group which had an operational role in organizational 
management, divided into two parties: political and civil servants. The sample size was the 
335 administrators, determined based on the concept of Taro Yamane. The research 
instruments were the questionnaire and the interview form. The data analysis statistics 
consisted of the descriptive statistics were the frequency, percentage, mean, and standard 
deviation; and the hypothesis testing statistics was the Pearson’s product-moment correlation 
coefficient, and compared with the established criteria. The research findings were: 
 1. The administration of Sub-district Municipalities in the Lower North-Eastern 
Provincial Cluster 1, the overview and each aspect were at high level; when sorted the mean 
score by descending were: the providing services rather than supervision aspect, the citizens 
service aspect, the value people rather than productivity aspect, the emphasis on citizenship 
values aspect, the strategic thinking and democratic practice aspect, the searching of public 
interest aspect, the realize on the responsibility aspect, respectively. 

2. The administration of Sub-district Municipalities in the Lower North-Eastern 
Provincial Cluster 1, the overview and each aspect were at high level; when sorted the mean 
score by descending were: the participation aspect, the organization cultures aspect, the 
organization strategies aspect, the processes and technology aspect, the leadership aspect, 
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the administrative resources aspect, the organization structures aspect, the administrative 
competencies aspect, and the human resources aspect, respectively. 

3. The administrative factors related to the effectiveness of new public service of 
Sub-district Municipalities in the Lower North-Eastern Provincial Cluster consisted of the 
human resources aspect, the organization culture aspect, the administration resources 
aspect, and the participation aspect, following to the hypothesis. 

 
Keywords : Administrative Factors, Effectiveness of Organization, New Public Service 

 
บทน า 
 กำรท ำบริกำรสำธำรณะ (public service delivery) ในควำมหมำยโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือบริกำรที่รัฐจัดท ำขึ้น เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยส่วนรวม (นันทวัฒน์                
บรมำนันท์, 2547 : 31) หรือกำรให้บริกำรประชำชนโดยรัฐที่ด ำเนินกำรในลักษณะของรัฐสวัสดิกำร             
มีกฎหมำยรองรับ มีควำมต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนะของรัฐบำล  แต่สำมำรถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรของสังคม (วิษณุ  เครืองำม, 2521 : 86) กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ กำรเมืองประชำธิปไตยแนวใหม่ที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนประกอบกับนวัตกรรมทำงกำรบริหำรภำครัฐที่เน้นคนเป็นศูนย์กลำงทำงกำรบริหำรมีผลต่อกำร
จัดบริกำรสำธำรณะในระดับต่ำงๆ มำกขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อบทบำทและภำรกิจ
ของหน่วยงำนและองค์กำรในระดับต่ำงๆ ทั้งส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรปกครองท้องถิ่น 
และกำรท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบัญญัติไว้ใน หมวด 6 แนวนโยบำยแห่ง
รัฐ มำตรำ 76 ควำมว่ำ “รัฐพึงพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอ่ืน ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยหน่วยงำนของ
รัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน รวมตลอด
ทั้งพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ” (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร, 2560) 
 เทศบำลเป็นหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นที่เก่ำแก่ของไทย มีวิวัฒนำกำรต่อเนื่องมำยำวนำนและ
ยังคงด ำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยมีภำระหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณะกับประชำชนในท้องถิ่นตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด ในทัศนะเกี่ยวกับกำรบริหำรองค์กำร เทศบำลต ำบลถือว่ำเป็นองค์กำรสำธำรณะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
เมื่อพิจำรณำถึงองค์กำรสำธำรณะใดๆ มักจะค ำนึงและพิจำรณำถึงเรื่องประสิทธิผลขององค์กำรนั้นเป็น
ส ำคัญ (พิทยำ  บวรวัฒนำ, 2552 : 115) ดังที่กล่ำวไปแล้วในข้ำงต้นที่ว่ำ เทศบำลต ำบลเป็นองค์กำรขนำด
เล็กแต่ถูกก ำหนดภำรกิจเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นกำรจะทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเทศบำล
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ต ำบลประสบควำมส ำเร็จเพียงใด ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบำลต ำบล เนื่องจำกเป็นองค์กำรประชำธิปไตยขั้นพื้นฐำน กำรพัฒนำที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้
สำมำรถยกฐำนะขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนำดใหญ่ต่อไปได้ ประกอบกับกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 มีท ำเลที่ตั้งเป็นเสมือนประตูสู่ภำคอีสำน ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ต่ำงๆ ในอินโดจีน และถือเป็นฐำนเศรษฐกิจหลัก ศูนย์กลำงธุรกิจ กำรบริกำร และกำรขนส่งของประเทศ 
ผลของกำรศึกษำที่ได้จะน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรก ำหนดกำรพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลต ำบลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษำระดับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 

2. เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะ
แนวใหม่ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำล
ต ำบล ในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชำกรในกำรวิจัย คือ เทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ตำม
กำรแบ่งกลุ่มจังหวัดของส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กระทรวงมหำดไทย ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีจ ำนวนเทศบำลต ำบล 206 แห่ง ตัวแทนประชำกรผู้วิจัย
เจำะจงศึกษำจำกกลุ่มผู้บริหำรเทศบำลต ำบล ซึ่งมีบทบำทกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร โดยแบ่งเป็นสองฝ่ำย คือ ฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำม
แนวคิดของ ทำโร  ยำมำเน่ (1973 : 125) ก ำหนดควำมคลำดเคลื่อน .05 % ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 335 
คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล                     
ใช้สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบ
สมมติฐำนวิเครำะห์โดยหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (pearson product-moment 
Correlation coefficient) แล้วเทียบกับเกณฑ ์
 
ผลการวิจัย 
 1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  1.1 ผลกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลต ำบลฯ ในภำพรวมอยู่ ในระดับมำก 
เรียงล ำดับค่ำคะแนนเฉลี่ยเป็นรำยด้ำนจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร 
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ด้ำนกลยุทธ์องค์กำร ด้ำนกระบวนกำรและเทคโนโลยี ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ด้ำน
โครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนสมรรถนะทำงกำรบริหำร และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ตำมล ำดับ 
  1.2 ผลกำรศึกษำประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบลฯ ในภำพรวม
และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรให้บริกำรมำกกว่ำกำร
ก ำกับดูแล ด้ำนกำรบริกำรรับใช้พลเมือง ด้ำนกำรให้คุณค่ำกับคนมำกกว่ำผลิตภำพ ด้ำนเน้นคุณค่ำควำม
เป็นพลเมือง ด้ำนกำรคิดเชิงยุทธศำสตร์และปฏิบัติแบบประชำธิปไตย ด้ำนกำรค้นหำผลประโยชน์
สำธำรณะ และด้ำนตระหนักในควำมสำมำรถรับผิดชอบ ตำมล ำดับ 
  1.3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมีควำมสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบลฯ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำน
วัฒนธรรมองค์กร ด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร และ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
 ข้อค้นพบจำกกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ได้แก่ 
ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร และปัจจัยด้ำน
กำรมีส่วนร่วม 
 2. กำรวิจัยคุณภำพ 
  2.1 ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีผลต่อประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของ
เทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ดังนี้ 
    1) ปัจจัยด้ำนกลยุทธ์องค์กำร เทศบำลต ำบลต้องจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเป็นไป
ตำมบริบทอย่ำงแท้จริง โดยต้องมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของส่วนงำนต่ำงๆ                          
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนำต่ำงๆ ในระดับที่สูงกว่ำด้วย และเทศบำลต ำบล
ควรให้ควำมส ำคัญในกำรแปลงวิสัยทัศน์นโยบำยและยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ 
เทศบำลต ำบลควรมีกลไกกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบำยของผู้บริหำรให้แก่บุคลำกร                     
ผู้ด ำเนินงำนเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ 
     2) ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร เนื่องจำกเทศบำลต ำบลมีฐำนะเป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นเทศบำลต ำบลจึงมีโครงสร้ำงองค์กรแบบระบบรำชกำร ซึ่งในควำมเป็นจริงเทศบำลต ำบล                  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กรแบบระบบรำชกำรได้ แต่แนวทำงและวิธีกำรที่เทศบำลต ำบล
สำมำรถด ำเนินกำรได้คือ กำรส่งเสริมให้องค์กรมีกำรบริหำรงำนที่มีควำมคล่องตัวโดยกำรมอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบเพ่ือลดขั้นตอนในกำรท ำงำนให้สั้นลงทั้งนี้ผู้บริหำรจะเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยหรือทิศทำง                
กำรท ำงำนในขณะที่ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องน ำแผนและนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กรหำกผู้ปฏิบัติงำนมีปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำงำนจะร่วมกันแก้ไขปัญหำระหว่ำงผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน       โดยมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ โดยมุ่งเน้นกำร
ท ำงำนเป็นทีม 
     3) ด้ำนกระบวนกำรและเทคโนโลยี ผู้บริหำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและข้ำรำชกำรประจ ำ เป็น
ผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้บุคลำกรได้ตระหนักในกำรพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และเทศบำลต ำบลควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร
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ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กร เป็นต้น 
     4) ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ เทศบำลควรให้ควำมส ำคัญในเรื่องทรัพยำกรมนุษย์คือเรื่อง 
กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน กำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กำร โดยเฉพำะเรื่อง
กำรประสำนงำน กำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีจิตสำธำรณะ จิตบริกำร เป็นต้น โดยเทศบำลต้องก ำหนด
นโยบำยวัตถุประสงค์และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน ตลอดจนต้องมีมำตรกำรกำร
ก ำกับ ติดตำมเพ่ือให้บังเกิดผลและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย 
     5) ด้ำนสมรรถนะทำงกำรบริหำร เทศบำลต ำบลควรส่งเสริมให้มีกำรบริหำรงำนที่มีควำม
คล่องตัวโดยกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพ่ือลดขั้นตอนในกำรท ำงำนให้สั้นลง และเทศบำลต้องมี
กลไกกำรจัดสรรงบประมำณ ทรัพยำกรเพ่ือด ำเนินโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ และในกรณีที่กำรน ำแผนงำน
และนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติมีปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำน กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจะต้องมีกำรร่วมมือ
กันในกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน และควรมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนอยู่เสมอ 
     6) ด้ำนภำวะผู้น ำ ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลต้องมีลักษณะควำมเป็นผู้น ำสูง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำเปลี่ยนแปลง กล้ำรับผิดชอบในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำน มี
ควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ คิดเร็ว ท ำเร็ว และมีควำมคิดริเริ่มในโครงกำรใหม่ๆ และ
มีควำมรอบรู้ในเรื่องนวัตกรรมเสมอ กำรมีทัศนคติที่เปิดกว้ำง ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน มีควำม
เสียสละและอุทิศตน รวมทั้งกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรท ำงำนเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
     7) ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร เทศบำลต ำบลต้องให้ควำมส ำคัญในกำรแสวงหำควำมร่วมมือ
และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม มุ่งเน้นกำรท ำงำนเป็นทีมโดยมีกลไกในกำรส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันที่เป็นระบบ 
กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงบุคลำกรเทศบำลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำรบูรณำกำรควำมสำมำรถของ
บุคลำกรในเทศบำลที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยมำเป็นปัจจัยเสริมที่จะท ำให้เทศบำลสำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ประสบผลส ำเร็จ 
     8) ด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร เทศบำลต ำบลต้องตระหนักว่ำกำรด ำเนินให้ส ำเร็จจะต้อง
มีกำรจัดสรรงบประมำณท่ีเหมำะสมและเพียงพอ นอกจำกนั้นจะต้องค ำนึงถึงกำรใช้งบประมำณอย่ำง
คุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยต้องพิจำรณำถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำก
กำรด ำเนินโครงกำรทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดีขึ้น 
     9) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม เทศบำลต ำบลควรต้องตระหนักว่ำกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
กิจกรรมใดๆ ที่ประสบควำมส ำเร็จจะต้องเป็นโครงกำรที่ได้รับควำมสนใจและควำมร่วมมือจำกประชำชน 
กำรที่จะท ำให้ประชำชนสนใจและร่วมมือได้ ประชำชนจะต้องมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและด ำเนิน
โครงกำรเพ่ือให้ได้โครงกำรที่ประชำชนต้องกำรและพึงพอใจมำกท่ีสุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงกำรใดใด 
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนจะต้องสอบถำมและรับฟังควำมคิดเห็นหรือควำมต้องกำรของประชำชน 
  2.2 กำรเพ่ิมประสิทธิผลกำรท ำบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ มีแนวทำงดังนี้ 
    1) ด้ำนบริกำรรับใช้พลเมือง กำรบริกำรประชำชนในฐำนะพลเมือง เป็นกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนทุกคนให้ได้รับบริกำรจำกภำครัฐอย่ำงเท่ำเทียม ประชำชนมีสิทธิหน้ำที่แสดง
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ควำมคิดเห็นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะของท้องถิ่นให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนโดยกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของท้องถิ่น 
    2) ด้ำนกำรค้นหำผลประโยชน์สำธำรณะ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
ของประชำชน โดยท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ร่วมประชุมปรึกษำหำรือ ร่วมแสดงควำม
คิดเห็นและแสดงออกถึงควำมต้องกำรของชุมชนร่วมกันในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและ กิจกรรมต่ำงๆ 
ของท้องถิ่น และร่วมรับผิดชอบในกำรก ำหนดกิจกรรมบริกำรสำธำรณะ 
    3) ด้ำนเน้นคุณค่ำควำมเป็นพลเมือง กำรจัดโครงกำรอบรมด้ำนกฎหมำยที่ควรรู้ แก่
ประชำชน กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของพลเมือง สิทธิ หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของพลเมือง จัดกิจกรรมเน้นกำรปลูกฝังเรื่องสิทธิและหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึงกับคน
ทุกกลุ่มโดยเฉพำะเด็กเยำวชน ตลอดจนเห็นควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ในทุกด้ำนเพ่ือผลประโยชน์สำธำรณะร่วมกัน 
    4) ด้ำนคิดเชิงยุทธศำสตร์และปฏิบัติแบบประชำธิปไตย กำรก ำหนดนโยบำยและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่น ต้องมำจำกควำมต้องกำรของประชำชนและชุมชนต่ำงๆ โดยเปิดโอกำสให้
ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมได้โดยสะดวก กำรหำข้อสรุปในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรโดยพิจำรณำและ
วิเครำะห์สภำพปัญหำที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและควำมต้องกำรของประชำชนโดยรวม 
    5) ด้ำนตระหนักในควำมสำมำรถรับผิดชอบ เทศบำลต ำบลต้องตระหนักในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมกฎหมำย ตลอดจนแก้ไขปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นที่เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกๆ ด้ำน 
    6) ด้ำนกำรให้บริกำรมำกกว่ำกำรก ำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภำรกิจหน้ำที่
ในกำรบริกำรประชำชน จึงต้องมีกำรก ำหนดบทบำท หน้ำที่และมีกำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจน และกำร
ค ำนึงถึงควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ปฏิบัติงำน และในกำรปฏิบัติงำนผู้ปฏิบัติงำนต้องตระหนักในเรื่อง
ควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
    7) ด้ำนกำรให้คุณค่ำกับคนมำกกว่ำผลิตภำพ กำรจัดบริกำรสำธำรณะต้องให้
ควำมส ำคัญกับคนทุกคนโดยเท่ำเทียม ควำมส ำเร็จของงำนอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมร่วมมือ กำรเคำรพซึ่ง
กันและกันกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้ประสบควำมส ำเร็จต้องอำศัยกำรจัดกำรโดยคน 
 
อภิปรายผล 

1. ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
1 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซ่ึงกำรวิจัยครั้งนี้อภิปรำยผลกำรวิจัยในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
  1.1 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบลได้ให้
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในรูปงบประมำณ เครื่องมือ อุปกรณ์ กำรเปิดโอกำสและสร้ำง
ช่องทำงเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น เช่น กำรเข้ำร่วมท ำประชำ
พิจำรณ์และเข้ำประชุมที่เทศบำลจัดขึ้นเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นในโครงกำรพัฒนำที่ส ำคัญและแสดงควำม
คิดเห็นหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหำที่ประสบได้โดยตรง ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำเทศบำลต ำบลได้ให้กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของชุมชนทั้งในรูปงบประมำณ เครื่องมือ อุปกรณ์ นอกจำกนี้ยังให้ประชำชน



        วำรสำรวิทยำลัยนครรำชสีมำ (สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)      ปีที่ 15  ฉบับที่ 2  พฤษภำคม – สิงหำคม  2564 

 

 34 

สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นได้โดยสะดวกอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวิลวดี  
บุรีกุล (2552 : 6) ที่กล่ำวว่ำ กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำรสื่อสำรสองทำงที่มี
เป้ำหมำยโดยรวม เพ่ือที่จะให้เกิดกำรตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับกำรสนับสนุนจำกสำธำรณชน ซึ่งเป้ำหมำย
ของกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนคือกำรให้ข้อมูลต่อสำธำรณชน และให้สำธำรณชนแสดง
ควำมคิดเห็นต่อโครงกำรที่น ำเสนอหรือนโยบำยรัฐ และมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำเพ่ือหำทำงออกที่ดีที่สุด
ส ำหรับทุกๆ คน และจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวคิดในกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงมำสู่ส่วนท้องถิ่น
ซึ่งประชำชนในท้องถิ่นคือผู้ที่รู้ปัญหำและควำมต้องกำรของตนเองดีกว่ำผู้อ่ืน 
  1.2 ด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำเทศบำล
ต ำบล มีควำมมุ่งมั่นในกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรให้แก่บุคลำกรเพ่ือเป็นทิศทำงในกำร
ปฏิบัติงำน และยังได้ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนและบุคคลภำยนอกได้รับทรำบอีกด้วย สอดคล้องกับ
กำรศึกษำของ Mohan (1989) ที่พบว่ำ วัฒนธรรมขององค์กำรที่มีควำมมั่นคง มีควำมชัดเจนในเรื่อง
วิสัยทัศน์และภำระงำนขององค์กำร มีควำมตระหนักในกำรพัฒนำและมีแนวโน้มที่จะมองธรรมเนียม
ปฏิบัติขององค์กำรอย่ำงเป็นกลำง รวมถึงองค์กรควรมีบุคคลท ำหน้ำที่ในกำรน ำ และต้องมีกำรสนับสนุน
เพ่ือให้เกิดควำมแข็งแกร่งและน ำสู่ควำมเป็นเลิศขององค์กำร 
  1.3 ด้ำนกลยุทธ์องค์กำร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบลมีกำร
ก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรประชำชนอย่ำงชัดเจน กำรจัดควำมพร้อมภำยในองค์กร                            
ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมภำยนอก มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ควบคุม ดูแล กิจกรรมตำม
หน้ำที่โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภำพเป็นส ำคัญ สอดคล้องกับกำรวิจัยของ ธณัฐพล  ชะอุ่ม (2558) ที่ได้วิจัยเรื่อง 
ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบำลต ำบลในเขตภำคกลำงของประเทศไทย  
  1.4 ด้ำนกระบวนกำรและเทคโนโลยี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำล
ต ำบลจัดให้มีกิจกรรมหรือวิธีกำรเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงกับประชำชนหรือผู้รับบริกำร เครื่องมือ อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีมีควำมเหมำะสม 
เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับกำรวิจัยของ Xu, Ribeiro-Soriano, & Gonzalez-Garcia 
(2015) ที่พบว่ำ นวัตกรรมส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท Crowdsourcing จ ำกัด กำรบริหำร
จัดกำรที่ส ำคัญและกำรน ำเอำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำร ควรมีกำรใช้
ระบบสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
ต่อเนื่องและควำมต้องกำรทันที 
  1.5 ด้ำนภำวะผู้น ำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้บริหำรให้กำรส่งเสริม
และสนับสนุนบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำศักยภำพ กำรจัดให้มีพ่ีเลี้ยงและกำรให้ค ำปรึกษำใน
กำรปฏิบัติงำน กำรเสริมสร้ำงและกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในองค์กรที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรที่ผู้บริหำรมีกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จ สอดคล้องกับ
กำรวิจัยของ ธณัฐพล  ชะอุ่ม (2558) ซึ่งผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของเทศบำล
ต ำบลให้ประสบผลส ำเร็จนั้น ควำมมีภำวะผู้น ำของผู้บริหำรนับว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้เพรำะ
ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติ งำน กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น กำรให้กำร
สนับสนุนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  1.6 ด้ำนทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำล
ต ำบลจัดสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่มำรับบริกำร มีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน 
สอดคล้องกับกำรวิจัยของ กมลลักษณ์  ยินดียม (2554) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง ประสิทธิผลกำรบริหำร
องค์กำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี กรณีศึกษำเทศบำลต ำบลในพ้ืนที่บริเวณชำยแดนไทย-กัมพูชำ 
  1.7 ด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำล
ต ำบลจัดให้มีที่ปรึกษำหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือพัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรท ำงำน มีกำรแบ่งงำน ก ำหนดหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบชัดเจน กำรออก กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงครอบคลุมและ
เหมำะสม สอดคล้องกับกำรวิจัยของ กมลลักษณ์  ยินดียม (2554)  ธณัฐพล  ชะอุ่ม (2558) และสอดคล้อง
กับ อนุชำ  เทียมพูล (2554) ซึ่งผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำเทศบำลต ำบลมีลักษณะกำรบริหำรแบบระบบ
รำชกำร กล่ำวคือ มีกำรรวมศูนย์อ ำนำจทำงกำรบริหำร กำรมีควำมเป็นทำงกำร มีกำรท ำงำนและควบคุม
ตำมสำยกำรบังคับบัญชำ กำรยึดกฎ ระเบียบเป็นส ำคัญ เป็นต้น 
  1.8 ด้ำนสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำล
ต ำบลมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำมีควำมเหมำะสม ครอบคลุมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมี                       
กำรก ำกับ ดูแล กำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็น
ว่ำเทศบำลต ำบลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กำรอย่ำงเป็นรูปธรรม                      
กำรจัดท ำแผนพัฒนำมีควำมเหมำะสม ครอบคลุมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีกำรก ำกับ ดูแล 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นส ำคัญ สอดคล้องกับ ธนำภัสสร์  
แสงเกียรติยุทธ (2554) ที่ได้ท ำกำรศึกษำประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยกรณีศึกษำ เทศบำลต ำบลในพ้ืนที่บริเวณภำคเหนือตอนล่ำง 
  1.9 ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบล
มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในกำรคัดเลือก สรรหำบุคลำกรโดยใช้
ระบบคุณธรรม มีกำรก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
กำรวิจัยของ Barney (1991) ได้พบว่ำ องค์กรสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันจำกทรัพยำกร
มนุษย์ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์จะช่วยเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรดึงดูดและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถและเกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนที่ดี  
ทรัพยำกรขององค์กรจะน ำไปสู่ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน 
 2. ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบล จำกผลกำรวิจัย
พบว่ำ ประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 1 ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผู้วิจัยอภิปรำยผลในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
  2.1 ด้ำนกำรให้บริกำรมำกกว่ำกำรก ำกับดูแล ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ
เทศบำลต ำบลมีกำรพัฒนำกำรท ำบริกำรสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง กำรให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์จำกกำรท ำ
บริกำรสำธำรณะ กำรให้ข้อมูลและสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีเกี่ยวกับกำรท ำบริกำรสำธำรณะกับประชำชน
หรือผู้รับบริกำร รวมทั้งในกำรท ำบริกำรสำธำรณะบุคลำกรของเทศบำลด ำเนินกำรอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร 
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สอดคล้องกับกำรวิจัยของ อลงกต วรกี (2561) ที่ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรสังเครำะห์แนวคิดกำรบริกำร
สำธำรณะแนวใหม่ที่เหมำะสมกับสังคมไทย 
  2.2 ด้ำนบริกำรรับใช้พลเมือง ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบล
ท ำบริกำรสำธำรณะอย่ำงทั่วถึงโดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเป็นหลัก กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดควำมต้องกำร 
สอดคล้องกับ อธิวัฒน์ อุดมก้ำนตง  และ อลงกรณ์ อรรคแสง (2561) ที่กล่ำวว่ำ ผู้ก ำหนดนโยบำยจะต้อง
มีกำรรับฟังเสียงของประชำชนว่ำ คนในชุมชนต้องกำรอะไร อะไรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ก่อนที่น ำควำม
ต้องกำรบริกำรสำธำรณะที่ประชำชนได้เสนอมำนั้นไปบรรจุหรือเป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย 
  2.3 ด้ำนกำรให้คุณค่ำกับคนมำกกว่ำผลิตภำพ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะเทศบำลต ำบลมีกำรประกำศเกียรติคุณแก่บุคลำกรที่ท ำบริกำรสำธำรณะ เน้นกำรท ำบริกำร
สำธำรณะในลักษณะกำรท ำงำนเป็นทีม รวมทั้งได้น ำผลงำนจำกกำรท ำบริกำรสำธำรณะประกอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้เทศบำลยังมีกำรพัฒนำหรือเพ่ิมพูนควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำบริกำร
สำธำรณะแก่บุคลำกรอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000) ที่กล่ำวว่ำ 
กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ต้องมีกำรน ำวิทยำกำรสมัยใหม่เข้ำมำใช้เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
และผู้บริหำรภำครัฐต้องปรับบทบำทของตนเองมำเป็นผู้สนับสนุนให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรต่ำงๆ มำกขึ้น 
  2.4 ด้ำนเน้นคุณค่ำควำมเป็นพลเมือง ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ 
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมและควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของในโครงกำรหรือกิจกรรม กำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้ประชำชนได้ตระหนักหรือค ำนึงถึงทรัพยำกรหรือสมบัติสำธำรณะ สอดคล้องกับกำรวิจัยของ 
นรำธิป ศรีรำม และคณะ (2556 : 46-52) ที่กล่ำวว่ำ กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ เน้นที่กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในฐำนะพลเมือง (Citizen) ในทุกมิติของกำรบริหำรงำนภำครัฐ 
  2.5 ด้ำนกำรคิดเชิงยุทธศำสตร์และปฏิบัติแบบประชำธิปไตย ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบลก ำหนดโครงกำรหรือกิจกรรมบริกำรสำธำรณะได้ผ่ำนกระบวนกำร
วิเครำะห์โดยค ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกำรมีกลไกก ำกับ ติดตำมและประเมินผล
โครงกำรหรือกิจกรรมบริกำรสำธำรณะ สอดคล้องกับ เสำวลักษณ์ สุขวิรัช (2549 : 654) ที่กล่ำวถึง                      
กำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่  (New Public Service : NPS) คือแนวทำงกำรบริหำรที่ เน้นค่ำนิยม
ประชำธิปไตยและควำมเป็นพลเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกแนวคิดกำรบริหำรรัฐกิจของ 
ดไวท ์ วอลโด (Dwight Waldo) 
  2.6 ด้ำนกำรค้นหำผลประโยชน์สำธำรณะ ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะเทศบำลต ำบลมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนหรือผู้รับบริกำร กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดล ำดับควำมต้องกำรเพ่ือท ำบริกำรสำธำรณะ กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแก่
ผู้แทนประชำชนหรือผู้รับบริกำรที่เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรอย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีกำรก ำหนดทิศทำงหรือ
แนวทำงในกำรพัฒนำโครงกำรหรือกิจกรรมอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับ สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547 : 35)                    
ที่เสนอหลักจัดสรรอ ำนำจหน้ำที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด้วยหลักควำมสำมำรถของท้องถิ่น 
(the principle of local capability) มีหลักกำรที่ส ำคัญคือกำรให้องค์กรระดับล่ำงสุดสำมำรถตัดสินใจใน
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กำรด ำเนินกำรในกำรจัดบริกำรสำธำรณะซึ่งจะท ำให้องค์กรมีกำรบริหำรคล่องตัวหรือสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องของประชำชนได้รวดเร็ว 
  2.7 ด้ำนตระหนักในควำมสำมำรถรับผิดชอบ ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะประชำชนสำมำรถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรท ำบริกำรสำธำรณะได้โดยสะดวกบน
พ้ืนฐำนวัฒนธรรมชุมชน ควำมเชื่อ และค่ำนิยมของชุมชนเป็นส ำคัญ เทศบำลมีควำมระมัดระวังในกำร
ด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมบริกำรสำธำรณะ นอกจำกนี้ยังมีกำรวัดควำมพึงพอใจประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรภำยหลังจำกโครงกำรหรือกิจกรรมบริกำรสำธำรณะแล้วเสร็จ สอดคล้องกับกำรวิจัยของ 
นรำธิป ศรีรำม และคณะ (2556 : 46-52) ได้กล่ำวว่ำ แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีในระบอบ
ประชำธิปไตย ควรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรตอบสนองต่อสำธำรณะ มำกกว่ำค ำนึงเรื่องต้นทุน 
 3. ประเด็นปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลต่อประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของ
เทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์ ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร ด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร และ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยอภิปรำยผลเป็นรำยด้ำน ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่
ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบลได้
ให้ควำมส ำคัญด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ กำรคัดเลือก สรรหำบุคลำกรเป็นไปตำมระบบคุณธรรม รวมทั้งมีกำรก ำหนด
นโยบำย วัตถุประสงค์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ Ivancevich and 
Michael (2001 : 36) กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต้อง
พิจำรณำจำกปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในทั้งนี้เนื่องจำกทรัพยำกรมนุษย์เป็นสิ่งส ำคัญที่นักบริหำรต้อง
ปฏิบัติเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องที่ผู้เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือให้มี
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ จะเป็นกำรก ำหนดแนวทำง
ส ำหรับปฏิบัติด้ำนบุคลำกร ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงหลักประกันในเสถียรภำพและควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรว่ำองค์กำรจะมีทรัพยำกรมนุษย์ที่เหมำะสมทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพในแต่ละ
ช่วงเวลำ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในกำรด ำเนินงำน 
  3.2 ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กร มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่
ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบลได้
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนและบุคคลภำยนอกได้รับทรำบค่ำนิยม เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กำร 
เทศบำลได้ส่งเสริมบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ 
ตลอดจนเทศบำลได้รณรงค์ ส่งเสริมบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนให้ควำมส ำคัญในกำรบริกำรที่สะดวก 
รวดเร็วแก่ประชำชนหรือผู้รับบริกำร และให้ควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำวและมุ่งหวังให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กำร สอดคล้องกับกำรวิจัยของ ธณัฐพล  ชะอุ่ม (2558) ที่พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรมีผลต่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิผลของเทศบำลต ำบลในเขตภำคกลำงของประเทศไทย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทั้งนี้
อำจเป็นเพรำะวัฒนธรรมองค์กำรเป็น สิ่งยึดถือปฏิบัติในองค์กำร สำมำรถท ำให้องค์กำรมีควำมสวยงำม                   
มีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ มีควำมรัก มีควำมสำมัคคี มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภำยในองค์กำร 
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และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ Zhang (2003) ผลลัพธ์จำกกำรทดสอบเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่ำ
วัฒนธรรมองค์กำรสำมำรถน ำไปใช้อธิบำยตัวแปรด้ำนประสิทธิผลขององค์กำร ซึ่งในบำงขอบเขต
ควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ นั้นมีลักษณะที่ซับซ้อนมำก 
  3.3 ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนว
ใหม่ของเทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำล
ต ำบลจัดสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่มำรับบริกำร มีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน 
สอดคล้องกับกำรวิจัยของ ธณัฐพล  ชะอุ่ม (2558) ที่ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำรมี
ผลต่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิผลของเทศบำลต ำบลในเขตภำคกลำงของประเทศไทย อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะจุดมุ่งหมำยหลักของกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลมีกำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเพ่ือพัฒนำกำรปรับปรุงเทศบำลต ำบลให้ทันสมัย และมีระบบที่สำมำรถ
ปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วและสอดคล้องกับสภำพงำนในทุกๆ ลักษณะอยู่เสมอ และเพ่ิมกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด ส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นหำเทคนิควิธีกำรในกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
  3.4 ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของ
เทศบำลต ำบลในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเทศบำลต ำบลมีกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในกำรคัดเลือก สรรหำ
บุคลำกร เทศบำลเปิดโอกำสให้ผู้มีคุณสมบัติทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร สมัครรับกำรคัดเลือกได้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัด เจน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวิลวดี  บุรีกุล (2552 : 6) ที่กล่ำวว่ำ กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็น
กระบวนกำรสื่อสำรสองทำงที่มีเป้ำหมำยโดยรวม เพ่ือที่จะให้เกิดกำรตัดสินใจที่ดีข้ึนและได้รับกำรสนับสนุน
จำกสำธำรณชน ซึ่งเป้ำหมำยของกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนคือกำรให้ข้อมูลต่อสำธำรณชน 
และให้สำธำรณชนแสดงควำมคิดเห็นต่อโครงกำรที่น ำเสนอหรือนโยบำยรัฐ และมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
เพ่ือหำทำงออกที่ดีที่สุดส ำหรับทุกๆ คน และจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวคิดในกำรกระจำยอ ำนำจจำก
ส่วนกลำงมำสู่ส่วนท้องถิ่นซึ่งประชำชนในท้องถิ่นคือผู้ที่รู้ปัญหำและควำมต้องกำรของตนเองดีกว่ำผู้อ่ืน 
และสอดคล้องกับ ธณัฐพล  ชะอุ่ม (2558) ทีพ่บว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิผลของเทศบำลต ำบลในเขตภำคกลำงของประเทศไทย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะกำรมีส่วนร่วมเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน กลุ่มคนหรือองค์กำรประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรคิดริเริ่ม พิจำรณำ ตัดสินใจ กำรร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ อันมีผลถึงประชำชน รวมทั้ง
กำรประเมินผลโครงกำรและกำรแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกระบวนกำรที่ชุมชนกระท ำออกมำในลักษณะกำร
ท ำงำนร่วมกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรร่วมกัน ควำมสนใจร่วมกันและกำรด ำเนินกำรร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกลยุทธ์องค์กำร เทศบำลต ำบลควรให้ควำมส ำคัญในกำร
แปลงวิสัยทัศน์นโยบำยและยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะประเด็นกำรจัดสรรทรัพยำกร
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กำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ เทศบำลต ำบลควรมีกลไกกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและ
นโยบำยของผู้บริหำรให้แก่บุคลำกรผู้ด ำเนินงำนเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ 
  1.2 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร เทศบำลต ำบลควรให้ควำมส ำคัญในกำร
ส่งเสริมให้องค์กรมีกำรบริหำรงำนที่มีควำมคล่องตัวโดยกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพ่ือลด
ขั้นตอนในกำรท ำงำนให้สั้นลง ทั้งนี้ผู้บริหำรจะเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยหรือทิศทำงกำรท ำงำนในขณะที่
ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องน ำแผนและนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรหำกผู้ปฏิบัติงำนมี
ปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำงำนจะร่วมกันแก้ไขปัญหำระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนโดยมีกำรประชุม
ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ โดยมุ่งเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม 
  1.3 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกระบวนกำรและเทคโนโลยี  เทศบำลต ำบลควรให้
ควำมส ำคัญ กับกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนกระบวนกำรท ำงำน กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
  1.4 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ เทศบำลควรให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำร
สร้ำงแรงจูงใจ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน สวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูล กำรพัฒนำ
บุคลำกรในองค์กำร โดยเฉพำะเรื่องกำรประสำนงำน กำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีจิตสำธำรณะและจิตบริกำร 
โดยเทศบำลต้องก ำหนดนโยบำยวัตถุประสงค์และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน 
ตลอดจนต้องมีมำตรกำรกำรก ำกับ ติดตำมเพ่ือให้บังเกิดผลและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย 
  1.5 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสมรรถนะทำงกำรบริหำร เทศบำลต ำบลควรส่งเสริมให้มีกำร
บริหำรงำนที่มีควำมคล่องตัวโดยกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพ่ือลดขั้นตอนในกำรท ำงำนให้สั้นลง 
และเทศบำลต้องมีกลไกกำรจัดสรรงบประมำณ ทรัพยำกรเพ่ือด ำเนินโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ กำร
จัดระบบควำมสัมพันธ์และกำรประสำนงำนภำยในองค์กรมีควำมเหมำะสมและมีควำมรำบรื่นในกำรท ำงำน 
  1.6 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำวะผู้น ำ ผู้บริหำรควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นผู้น ำ
องค์กร โดยเฉพำะเรื่องกำรท ำงำนเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นและควรมีบทบำทในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือเอ้ือให้กำรด ำเนินงำนของเทศบำลบรรลุวัตถุประสงค์ 
  1.7 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวัฒนธรรมองค์กร เทศบำลต ำบลควรให้ควำมส ำคัญในกำร
แสวงหำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม มุ่งเน้นกำรท ำงำนเป็นทีมโดยมีกลไกในกำรส่งเสริมกำร
ท ำงำนร่วมกันที่เป็นระบบ กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงบุคลำกรเทศบำลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำรบูร
ณำกำรควำมสำมำรถของบุคลำกรในเทศบำลที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยมำเป็นปัจจัยเสริมที่จะท ำให้เทศบำล
สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆ ประสบผลส ำเร็จ 
  1.8 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร เทศบำลต ำบลควรให้ควำมส ำคัญใน
กำรจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสมและเพียงพอ นอกจำกนั้นจะต้องค ำนึงถึงกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยต้องพิจำรณำถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดีขึ้น โดยมีกำรวำงแผน
งบประมำณ ทั้งระยะสั้นและระยะยำวให้ครอบคลุมกับภำรกิจขององค์กร 
  1.9 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วม เทศบำลต ำบลควรสร้ำงโอกำสและช่องทำง
เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและด ำเนินโครงกำรเพ่ือให้ได้โครงกำรที่ประชำชนต้องกำรและ
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พึงพอใจมำกที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงกำร เทศบำลต ำบลต้องสอบถำมและรับฟังควำมคิดเห็นหรือ
ควำมต้องกำรของประชำชน 

2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษำเชิงลึกเฉพำะปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ของเทศบำลต ำบล 
2.2 ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท ำบริกำรสำธำรณะแนวใหม่แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2.3 ควรศึกษำปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรท ำบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
2.4 ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท ำบริกำรสำธำรณะแนวใหม่แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยจ ำแนกตำมลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ 

2.5 ควรศึกษำเปรียบเทียบกำรท ำบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจ ำแนกตำมลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ เพ่ือหำแนวทำงกำรท ำบริกำรสำธำรณะแนว
ใหม่กำรจัดกำรที่ดี (Best Practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
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