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การบริหารจัดการท่ีดีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
The Good Management that Affect the Performance of the Municipality 

Prachuap Khiri Khan Province 
 

บุศริน กลิ่นอยู่1 
 

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่ดีที ่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานเทศบาลตําบล และ 2) เสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีที่ส่งผลต่อ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ พนักงานเทศบาลตําบล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จํานวน 202 คน สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน    
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการท่ีดีด้านความคุ้มค่า ด้านความมีส่วนร่วม ด้านนิติธรรม และ
ด้านความรับผิดชอบสามารถร่วมกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ร้อยละ 82.3 ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล คือ
1) บริหารจัดการเทศบาลแบบมีส่วนร่วมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 2) จัดทํา
กรอบอัตรากําลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 3) 
พนักงานต้องมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มุ่งม่ันอดทน สู้งาน และมีความรับผิดชอบ และ 4) การ
จัดทําโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการท่ีดี การปฏิบัติงาน เทศบาลตําบล 
 
Abstract 
 This research aims to 1) study of management factors that affect the 
performance municipality and 2) proposed guidelines for the development of good 
management that affect the performance of the municipality Prachuap Khiri Khan 
Province. The sample of the population of the people 202 persons of municipal staff 
Prachuap Khiri Khan Province, stratified sampling. Questionnaires as a research 
instrument. The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation 
and multiple regression analysis. 

The research results were as follows: 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



484 
 

 1. Factors management at value for money, public participation, rule of law 
and accountability that could affect the performance of the municipality Prachuap 
Khiri Khan Provinceat 82.3 percent with the significant level of 0.01 
 2. The development of good management that affect the performance of the 
municipality Prachuap Khiri Khan Province are 1) municipal administration engaged in 
consideration of the public interest 2) frame rate are prepared to meet the workload 
and assign appropriate responsibilities 3) employees must have patience, honesty, 
justice, commitment to the fair and responsible and 4) the preparation of the 
infrastructure and quality of life to meet the needs of the public under a limited 
budget. 
Keywords: good management, performance, municipality 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอํานาจหน้าท่ีในการดูแลในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมี
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการเงินการ
คลัง ซ่ึงการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการดําเนินงานเป็นไปตามระบบ กฎเกณฑ์ ระเบียบราชการ และการ
ดําเนินงานตามการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงธนาคารโลก เป็นหน่วยงานแรกท่ีมีการนําการบริหารจัดการที่
ดีมาใช้ในหน่วยงาน โดยเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2532 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงสร้างทาง
การเมือง กระบวนการนําอํานาจทางการเมือง ไปใช้ในการบริหารจัดการประเทศและกระบวนการใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  ซ่ึงถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  (paradigm shift) ของการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีแต่เดิมพิจารณาจากบทบาทของภาครัฐท่ีมีต่อประชาชนไปสู่บทบาทของภาค
ประชาชนท่ีมีความสําคัญเด่นชัดมากข้ึนจากการบริหารการปกครองไปสู่ความเป็นการบริหารจัดการท่ีดี 
(จรัส สุวรรณมาลา, 2546, น.15)   
 ปัจจุบันได้มีหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการ
บริหารงานตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามการ
บริหารจัดการท่ีดี โดยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา เช่น การให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีการบริหารจัดการท่ีดีตามการบริหารจัดการที่ดี และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน
ร่วมกันแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลตําบลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีปัญหาการ
ร้องเรียนการตรวจพบการทุจริต  ทําให้เกิดความขัดแย้งจากการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวภายใน
องค์การ ปัญหาความเฉื่อยชาไร้ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน  เป็นเหตุให้การปฏิบัติงาน
หย่อนประสิทธิภาพ ทําให้ท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเคลือบ
แคลงใจในการบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งปัญหาประชาชนละเลยไม่ใส่ใจเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาล ซ่ึงหากเทศบาลปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักนิติ
ธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าจะก่อให้เกิด
ผลสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาล คือ เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยเฉพาะความ
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ร่วมมือของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ และร่วม
ตรวจสอบป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ นําไปสู่การบริหารจัดการที่ดี  เนื่องจากมีการตัดสินใจ
และรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงานของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
จัดการที่ดีท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือจะได้นําข้อมูลท่ีได้
จากการวิจัยเสนอต่อผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา  การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานแบบโปร่งใสและมีส่วน
ร่วมจากประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการท่ีดีท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีท่ีส่งผลต่อปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย ด้านนิติธรรมด้านคุณธรรมด้านความโปร่งใส 
ด้านความมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่ามีผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 407 คน
ใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967, p.98) 
กําหนดให้มีความคลาดเคล่ือน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 202คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตาม
สัดส่วน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจาก

เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

สํารวจรายการเพ่ือให้เลือกตอบ (check list)  จํานวน 6 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 36 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุดโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน  5 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน  4 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับปานกลาง 
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 คะแนน  2 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนน  1 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จํานวน 40 ข้อ ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดี
และการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 2 ข้อ มีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.สภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการเพ่ือให้เลือกตอบ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)    

2. การบริหารจัดการที่ดี นํามาหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) โดยในการแปลความหมายค่าเฉล่ียได้ใช้เกณฑ์ของเบสท์(Best, 1981, p.184) ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 
 4.50 - 5.00 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด       
 3.50 - 4.49  หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับมาก  
 2.50 - 3.49 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับปานกลาง  
 1.50 – 2.49 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับน้อย  
 1.00 – 1.49 หมายถึง  การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. การปฏิบัต ิงานของเทศบาลตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นํามาหาค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยในการแปลความหมายค่าเฉล่ียได้ใช้เกณฑ์ของเบสท์(Best, 1981, p.184) 
ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 
 4.50 - 5.00 หมายถึง การปฏ ิบ ัต ิง านของ เทศบาล ตําบลอ ยู่ ในระ ดับมากที่ สุ ด     
 3.50 - 4.49  หมายถึง การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอยู่ในระดับมาก  

2.50 - 3.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอยู่ในระดับน้อย  

 1.00 – 1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 4. วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการที่ดีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล  โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple linear regression 
analysis) 
 5. วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
โดยเป็นเพศหญิง จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 71.29 และเพศชาย จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.71 อายุไม่เกิน  35 ปีจํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 54.95 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 
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24 คน คิดเป็น
1.58 ระดับเงิ
ักษณะตําแหน
น คิดเป็นร้อยล

2. กา
ะดับมาก เม่ือพ
้านความมีส่วน

3. ระ
าก เม่ือพิจารณ
าเฉลี่ยจากมา
้านการบริการส

4. ปัจ
วามรับผิดชอบ
อยละ 82.3 

tot 
และเขี

tot 
5. แน

ังน้ี 
1) 

น้าที่ที่กฎหมา
วนร่วม 

2) 
ัตรากําลังให้เห
ละความรู้ความ

3) 
ห้พนักงานมีคว

4) 
ณภาพชีวิตตาม

ภิปรายผลการ
1. 

ะดับมาก ทั้งน้ี
นวทางการใหบ้
สุด ทั้งน้ีเป็น
ณะกรรมการ
ดเห็นของประ
ระชาชนได้รับ

นร้อยละ 61.3
งินเดือน 9,000
น่งเป็นผู้ปฏิบัติ 
ละ 10.89 
ารบริหารจัดก
พิจารณารายด้
นร่วมด้านนิติธร
ะดับการปฏิบัติ
ณารายด้าน พ
กไปหาน้อยได้
สาธารณะ และ
จจัยด้านการบ
บสามารถร่วม

= ..400 + 3
ยนเป็นสมการ

= .419 (X6)
นวทางในการพั

แนวทางการ
ยกําหนดโดยคํ

แนวทางกา
หมาะสมกับปริ
มสามารถของบุ

แนวทางการ
วามซ่ือสัตย์ สจุ

แนวทางกา
มความต้องกา

รวิจัย 
การบริหารจัด

น้ีเป็นเพระว่าเท
บริการชาชนที่
นเพราะว่าเทศ
ชุมชนเพ่ือเข้า
ะชาชนทุกขั้นต
ทราบโดยท่ัวไ

9 ระยะเวลาใ
0 – 15,000 
จํานวน 180 

การที่ดีของเท
ด้านโดยเรียงลํา
รรมด้านความค
ติงานของเทศบ
พบว่า อยู่ในระ
ด้ดังน้ี ด้านการ
ะด้านการบริห
บริหารจัดกา
กันทํานายการ

363 (X6) + .2
รการทํานายใน
) + .293 (X4) 
พฒันาการบริห

รพัฒนาด้านก
คาํนึงถึงผลประ

รพัฒนาด้านก
ริมาณงานของเ
บุคคล และเปิดโ
รพัฒนาด้านกา
จริต  ยุติธรรม 
รพัฒนาด้านบ
รของประชาช

ดการที่ดีของเ
ทศบาลตําบลใ
ดีที่เกิดประโยช
ศบาลตําบลใน
ามามีส่วนร่วม
ตอน และมีกา
ไปรองลงมา คือ

ในการปฏิบัติงา
บาท จํานวน 
คน คิดเป็นร้อ

ทศบาลตําบลใ
าดับค่าเฉล่ียจ
คุ้มค่าด้านควา
บาลตําบล จังห
ะดับมาก 3 ด้า
รบริหารงานก

หารงานบุคคลแ
รที่ ดีด้านควา
รปฏิบัติงานขอ

60 (X4) + .13
รูปคะแนนมาต
+ .140 (X1) +
ารจัดการที่ดีที

การบริหารจัดก
ะโยชน์ของประ

การบริหารงา
เทศบาลโดยมอ
โอกาสให้ประช
ารบริหารงานก
 มุ่งม่ันอดทน 

บริการสาธารณ
นภายใต้งบปร

เทศบาลตําบล
ในจังหวัดประ
ชน์สุขต่อประชาช
นจังหวัดประ
มในการจัดทํา
ารเปิดเผยข้อมู
อด้านความมีส

าน 5–10 ปี จํ
127 คน คิด
อยละ 89.11 

นจังหวัดประจ
ากมากไปหาน้
มรับผิดชอบแล
หวัดประจวบคี
าน ระดับปาน
ารเงินและกา

และกิจการสภา
ามคุ้มค่า ควา
องเทศบาลตําบ

34 (X1) + .123
ตรฐานได้ดังนี้
+ .144 (X5) 
ที่ส่งผลต่อการป

การ คือ บริหา
ะชาชนเป็นหลัก

านบุคคลและกิ
อบหมายงานใ
ชาชนเข้าร่วมรับ
การเงินและกา
 สู้งาน และมีค
ณะคือ พัฒนาโ
ระมาณที่มีอยู่

ลในจังหวัดประ
จวบคีรีขันธ์มีร
ชน โดยมีการป
ะจวบคีรีขันธ์ใ
แผนพัฒนา ซึ
มูลการจัดทําโค
ส่วนร่วมเป็นเพ

จํานวน 84 คน
เป็นร้อยละ 62
และเป็นผู้บริ

จวบคีรีขันธ์ใน
น้อยได้ดังนี้  ด้า
ละด้านคุณธรร
คีรีขันธ์ในภาพ
กลาง 1 ด้าน 
รคลัง ด้านกา
า 
ามมีส่วนร่วม 
บล จังหวัดปร

3 (X5) 

ปฏิบัติงานของ

ารจัดการเทศบ
กเน้นการบริห

กิจการสภา คื
ให้เหมาะสมกับ
บฟังการประชุม
รคลัง คือ ผู้บริ
ความรับผิดชอ
โครงสร้างพ้ืน

ะจวบคีรีขันธ์ใน
ระบบการบริห
ปฏิบัติในด้านค
ให้ความสําคัญ
ซ่ึงเปิดโอกาสแ
ครงการพัฒน

พราะว่าเทศบาล

48

น คิดเป็นร้อยล
2.87 ส่วนใหญ
หาร จํานวน 2

นภาพรวมอยู่ใ
านความโปร่งใ
รมตามลําดับ 
รวมอยู่ในระดั
เรียงลําดับตา
รบริหารจัดกา

นิติธรรม แล
ะจวบคีรีขันธ์ไ

เทศบาลตําบล

บาลตามอํานา
ารจัดการแบบ

คือ จัดทํากรอ
บตําแหน่งหน้า
มสภา 
ริหารต้องเน้นย
บสูง 
ฐานและพัฒน

นภาพรวมอยู่ใ
หารจัดการ แล
วามโปร่งใสมา
ญกับการจัดตั
และรับฟังควา
าด่านต่าง ๆ ใ
ลให้ความสําคั
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กับการจัดทําแผนแม่บทชุมชน และการจัดทําประชาคมหมู่บ้านเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล โดยมีการสํารวจข้อมูลความต้องการของประชาชนมาเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล ส่วนด้านคุณธรรมมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ท้ังน้ี
เป็นเพราะว่า เทศบาลยังขาดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สร้างจิตสํานึกการบริการที่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทําให้บุคลากรทุกระดับขาดความต้ังใจ 
เสียสละ และมีจิตสาธารณในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ระดับการปฏิบัติตามการบริหารจัดการท่ีดีไม่ได้
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของศศิวิมล ธรรมเกษร (2548, น.124-125)  ได้
ทําการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดจันทบุรี พบว่ากรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีประสิทธิภาพในการบริหารงานตาม
การบริหารจัดการท่ีดีอยู่ในระดับมาก ฉลองนพอัมพรัตน์ (2550, น.79-82) ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า การ
ปฏิบัติงานตามการบริหารจัดการท่ีดีด้านหลักนิติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิสมัย คูศรีพิทักษ์ 
(2553, น.95-100) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามการบริหารจัดการท่ีดีและการดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน
เทศบาลสายปฏิบัติของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดสกลนครต่อการปฏิบัติงานตามการบริหารจัดการ
ท่ีดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าเทศบาลตาํบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ท้ังในขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และตามความคาดหวังของประชาชน โดย
มีผลการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงานการเงินและการคลังมากท่ีสุด เป็นเพราะว่าเทศบาลตําบลใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทํา
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จัดทําแผนอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ส่งผลให้การจัดซ้ือจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการเป็นเพราะว่าเทศบาลตําบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลที่เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจของพนักงานทุกคนและให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม รวมท้ังมีระบบการประเมินผลงานเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน ส่วนด้านที่มีผลการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาเป็น
เพราะว่าการมอบหมายงานให้พนักงานไม่ได้ยึดหลักความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ
ตําแหน่งเป็นสําคัญ ทําให้กรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ต้องปฏิบัติ  

3. ปัจจัยการบริหารจัดการที่ดีด้านความคุ้มค่า ด้านความมีส่วนร่วม ด้านนิติธรรม และ
ด้านความรับผิดชอบสามารถร่วมกันทํานายการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ร้อยละ 82.3 โดยด้านความคุ้มค่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากท่ีสุด เป็นเพราะว่าเทศบาลมี
นโยบายในการลดใช้พลังงาน และการปฏิบัติงานทุกคร้ังจะคํานึงถึงหลักการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าโดยมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือลดขั้นตอนในการทํางาน ส่วนด้านที่
มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมาคือด้านความมีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพราะว่าเทศบาลให้ความสําคัญกับการ
จัดทําแผนแม่บทชุมชน การจัดทําประชาคมหมู่บ้านเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล โดยมีการสํารวจข้อมูลความต้องการของประชาชนเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
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ตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล และเทศบาลมีการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม องค์กรชุมชนให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลได้ ซ่ึงการท่ีเทศบาลยึดหลักแนวทางในการปฏิบัติงานท่ียึดหลัก
ความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนน้ีได้ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของเทศบาลอยู่
ในระดับสูงตามไปด้วย  สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรญา จตุพัฒน์รังสี (2553, น.95-97) พบว่า 
การบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้วด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความ
คุ้มค่ามีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว และพิสมัย  
คูศรีพิทักษ์ (2553, น.95-100) พบว่า การปฏิบัติงานตามการบริหารจัดการท่ีดีโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการดําเนินงานการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดสกลนครในทิศทางบวก 
 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
ประกอบด้วย 4 แนวทางที่สําคัญ ได้แก่ 1) เทศบาลควรมีการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าท่ีท่ี
กฎหมายกําหนดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพ่ือไม่ให้การปฏิบัติงานขัดแย้งกับ
ระเบียบกฎหมายจัดต้ังเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจะมีผลผูกพันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณจากองค์กรอิสระภายนอก โดยเฉพาะสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ีอาจท้องติงการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีได้ ท้ังน้ีการบริหารจัดการนอกเหนือจากการยึดหลักตาม
อํานาจหน้าท่ีแล้ว เทศบาลควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย เพ่ือให้
ประชาชนเจ้าของพ้ืนท่ีได้แสดงออกความคิดเห็นถึงความต้องการท่ีแท้จริงต่อไป 2) เทศบาลควรจัดทํา
กรอบอัตรากําลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานของเทศบาลโดยมอบหมายงานให้เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าท่ี และความรู้ความสามารถของบุคคล  ท้ังนี้เน่ืองจากในปัจจุบันเทศบาลส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้าน
งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลท่ีมีสัดส่วนแตะระดับเพดาน ร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ทําให้จําเป็นต้องมีการวางแผนการกําหนดอัตราพนักงานท่ีรัดกุม ดังน้ัน ในกรณีท่ี 
ไม่สามารถเพ่ิมอัตรากําลังพนักงานเพ่ิมได้ ผู้บริหารควรเลือกใช้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ท่ีมีให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่3) ผู้บริหารต้องเน้นยํ้าให้
พนักงานมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มุ่งม่ันอดทน สู้งาน และมีความรับผิดชอบสูงท้ังนี้เนื่องจาก
เทศบาลเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความใกล้ชิดมากท่ีสุด การบริการสาธารณะแก่ประชาชนส่วนใหญ่จึง
มักจะได้รับจากเทศบาล การที่เทศบาลควบคุมกํากับด้านการบริการท่ีมีคุณภาพและมิตรของ
เจ้าหน้าท่ี นอกจากจะสร้างความประทับใจแก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นทําให้ประชาชนได้รับสิทธิอันพึง
ได้รับจากเทศบาลด้วยและ 4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของ
ประชาชนภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่ ท้ังนี้เนื่องจากในแต่ละปีเทศบาลแต่ละแห่งจะมีรายได้ที่แตกต่าง
กันข้ึนอยู่กับความเจริญและสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ในกรณีเทศบาลขนาดใหญ่จะมีรายได้ท่ีมาก 
สามารถนํางบประมาณที่อยู่ไปจัดทําโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนได้ดีกว่าเทศบาลขนาดเล็กท่ีมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น วิธีการแก้ไขสําหรับเทศบาล
ขนาดเล็ก คือ ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รัดกุม และมีการเรียงลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างคุ้มค่า 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
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 1. เทศบาลตําบลควรมีระบบรับเร่ืองร้องทุกข์จากการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีไม่เป็น
ธรรม และเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลควรจัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องทุกข์
จากการบังคับใช้เทศบัญญัติที่ไม่เป็นธรรมและเสมอภาค  
 2. เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภา มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังน้ัน
ผู้บริหารเทศบาลควรให้งานกิจการสภาทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนหรือตัวแทน
คณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาทุกครั้ง 
 3. ผู้บริหารเทศบาลควรเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างโดยพยายามหาทางออกท่ีทุกฝ่าย
สามารถยอมรับร่วมกันได้มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังน้ันผู้บริหารเทศบาลควรยึดหลักประชาธิปไตยในการ
บริหารเทศบาล โดยรับฟังและเคารพเสียงส่วนน้อย และไม่ยึดถือเอาเสียงของตนเองเป็นใหญ่แต่เพียง
ผู้เดียว 
 4. เทศบาลควรมีการระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพ่ือลดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีต้องจัดหาจากแหล่ง
ภายนอกท้ังหมดมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลควรมีการสํารวจทุนท่ีเป็นทรัพยากรใน
พ้ืนท่ีว่านอกเหนือจากงบประมาณที่เป็นตัวเงินแล้วมีทุนด้านอ่ืน ๆ ใดอีกบ้างที่สามารถนํามาพัฒนา
ท้องถ่ินได้ ซ่ึงจะเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของเทศบาลลง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เช่น วัฒนธรรมองค์การ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา เป็นต้น 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือได้ข้อมูลการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่เมืองกับพ้ืนท่ีชนบท 
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