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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค! เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภอ
งาว จังหวัดลําปางเพ่ือศึกษาป7ญหาและข;อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

โดยกลุ<มตัวอย<างท่ีใช;ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู<ในเขตเทศบาลตําบลหลวง
เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 368 คน ซ่ึงได;มาโดยการสุ<มแบบบังเอิญ ในการศึกษาครั้งนี้
ได;ใช;แบบสอบถามเปBนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข;อมูล และได;รับกลับคืนมาท้ังหมด คิดเปBนร;อยละ 
100 ซ่ึงทําการวิเคราะห!ข;อมูลโดยการใช;โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห!ด;วยสถิติเชิง
พรรณนา โดยใช;ค<าความถ่ี ค<าร;อยละ ค<าเฉลี่ย และค<าส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลจากการศึกษาพบว<า ประชาชนท่ีอาศัยอยู<ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส<วนใหญ<เปBนชายมากกว<าเพศหญิง โดยเพศชาย มีช<วงอายุ
ระหว<าง 31 - 40 ปIมากท่ีสุด ส<วนใหญ<สมรสแล;ว และมีการศึกษาอยู<ในระดับน;อยกว<าปริญญาตรีเปBน
ส<วนใหญ< โดยมีอาชีพรับจ;าง และมีรายได;เฉลี่ยต<อเดือนอยู<ระหว<าง 9,000 – 14,000 บาท 

พบว<า ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
โดยรวม อยู<ในระดับมาก 

ป7ญหาและข;อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาวจังหวัด
ลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปน;อย ตามลําดับ ได;แก< เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 
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จังหวัดลําปาง ควรส<งเสริมให;ประชาชนมีส<วนร<วมในการดําเนินกิจกรรมต<างๆ ของเทศบาลให;มากกว<า
นี้ เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรจัดให;มีการให;ความรู;เก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึนเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาวจังหวัดลําปาง ควร
ประชาสัมพันธ!ให;ประชาชนได;ทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลทุกระยะ 
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Abstract 
 

The purposes of this study wereto study the achievement of management 
under LuangNuea Municipality, Ngao district,Lampang province, and to explore the 
problems and suggestions about administration of LuangNuea municipality,Ngao 
district, Lampangprovince. The samples used in this study were 368 residents in the 
area ofLuangNuea Municipality, Ngao district,Lampang province which they were 
selected by random chance. In this study, a questionnaire was used to collect 
dataand got back all 100 percent. The data were analyzed by using statistical 
software program and descriptive statistics by frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 

The study results found that people living in the area of 
LuangNueamunicipality,Ngao district,Lampangprovince who were respondents. The 
majority of them was male more than female,aged between 31-40 years the most 
and married. Their education was below Bachelor degree and their career was 



ค 

 

employees. The average monthly income was between 9000-14000 baht. Moreover, 
the result showed that the achievement of management under LuangNuea 
Municipality, Ngao district,Lampang province in general was at a high level. 

Problems and suggestions about administration of LuangNuea 
Municipality,Ngao district,Lampangprovince frequency sort descendingorder from high 
to low.LuangNuea Municipality should encourage public participation in the activities 
of municipalities more, should provide education about democracy, and should 
release to the public on the results of municipal operations each term. 



� 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 การค�นคว�าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล�วงลงด�วยดี ผู�ศึกษาต�องขอขอบพระคุณคณาจารย%ทุกๆ 
ท�านท่ีได�ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู� แนวคิดและประสบการณ% 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย%ท่ีปรึกษา พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา และอาจารย%สุดฤทัย จันทร%
วงศ% ท่ีได�กรุณาให�คําแนะนํา และตรวจทานแก�ไขข�อบกพร�องต�างๆ ด�วยความเอาใจใส�  อย�างดีย่ิง
และด�วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณ กรรมการการค�นคว�าอิสระทุกท�านท่ีช้ีแนะและตรวจสอบ
ความถูกต�องของงานค�นคว�าอิสระน้ี จนทําให�งานค�นคว�าอิสระสมบูรณ%มากย่ิงขึ้น ตลอดจน
ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ทุกท�านท่ีกรุณาให�
ความร�วมมือตอบแบบสอบถามในการเก็บข�อมูลในคร้ังน้ี 
 ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม�ได� หากไม�ได�รับการสนับสนุนและช�วยเหลือด�านต�างๆ จากเพ่ือน 
M.P.A. รุ�น 4 ทุกท�านคอยเป<นกําลังใจแก�ผู�ศึกษาและให�คําแนะนํามาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา 
ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ�อ คุณแม� สมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีให�กําลังใจด�วยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 การบริหารราชการแผ�นดินของประเทศไทยในป�จจุบัน มีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ�นดินครั้งใหญ�ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีได+ทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผ�นดิน
ใหม�ท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค โดยในส�วนกลางได+มีการจัดโครงสร+างการบริหารตามหน+าท่ี
(function) ในรูปกระทรวงแทนการจัดตามพ้ืนท่ีดังท่ีเป;นมาแต�โบราณ ในส�วนภูมิภาคได+ปรับปรุง
กลไกการบริหารราชการภูมิภาคใหม�ให+สามารถกระชับอํานาจการปกครองสู�ศูนย?กลาง และแผ�ขยาย
พระราชอํานาจของส�วนกลางครอบคลุมหัวเมืองและประเทศราชได+อย�างจริงจังโดยนําเอาระบบ 
“เทศาภิบาล” มาใช+อันเป;นรากฐานสําคัญของการบริหารราชการส�วนภูมิภาคในทุกวันนี้  (โกวิทย? 
พวงงาม, 2552) 

การกระจายอํานาจการปกครองส�วนท+องถ่ินของไทย ถือเป;นเสมือนรากแก+วของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงการรวมอํานาจไว+ท่ีส�วนกลางหรือศูนย?กลางของประเทศทําให+เกิดป�ญหา
ต�างๆ การพัฒนาประเทศเป;นไปด+วยความล�าช+า ไม�สนองตอบต�อความต+องการของประชาชนอย�าง
แท+จริง การบริหารจัดการงานขององค?กร ส�วนหนึ่งอยู�ท่ีคณะทํางาน และการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือจะพัฒนาและนําพาท+องถ่ินให+เจริญรุ�งเรือง การปฏิบัติงานมักจะมีป�ญหาหลากหลายซ่ึง
บางครั้งทําให+เกิดความแตกแยกความสามัคคีในองค?กรและท+องถ่ินเองระบบการปกครองท+องถ่ิน
จะต+องประกอบด+วยองค?ประกอบ 8 ประการ ได+แก� 1) สถานะตามกฎหมาย(Legal Status) 
หมายความว�า หากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครองท+องถ่ินไว+ในรัฐธรรมนูญของประเทศการ
ปกครองท+องถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเข+มแข็งกว�า การปกครองท+องถ่ินท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืน
เพราะข+อความท่ีกําหนดไว+ในรัฐธรรมนูญนั้นเป;นการแสดงให+เห็นว�าประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะ
กระจายอํานาจอย�างแท+จริง 2) พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ป�จจัยท่ีมีความสําคัญต�อการ
กําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหน�วยการปกครองท+องถ่ินมีหลายประการ เช�น ป�จจัยด+านภูมิศาสตร?
ประวัติศาสตร?เชื้อชาติและความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได+มีกฎเกณฑ?ท่ีจะ
กําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหน�วยการปกครองท+องถ่ินออกเป;น 2 ระดับคือหน�วยการปกครองท+องถ่ิน
ขนาดเล็กและขนาดใหญ�สําหรับขนาดของพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององค?การสหประชาชาติโดยองค?การ
อาหารและเกษตรองค?การศึกษาวิทยาศาสตร?และวัฒนธรรมองค?การอนามัยโลกและสํานักกิจการ
สังคมได+ให+ความเห็นว�าหน�วยการปกครองท+องถ่ินท่ีสามารถให+บริการและบริหารงานอย�างมี
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ประสิทธิภาพได+ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คนแต�ก็ยังมีป�จจัยอ่ืนท่ีจะต+องพิจารณาด+วย เช�น 
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได+และบุคลากร 3) การกระจายอํานาจและหน+าท่ีการท่ีจะกําหนดให+
ท+องถ่ินมีอํานาจหน+าท่ีมากน+อยเพียงใดข้ึนอยู�กับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลเป;น
สําคัญ 4) องค?การนิติบุคคลจัดต้ังข้ึนโดยผลของกฎหมายแยกจากรับบาลกลางมีขอบเขตการปกครอง 

ท่ีแน�นอนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายออกกฎข+อบังคับควบคุมให+มีการปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นๆ 5) การเลือกต้ังสมาชิกองค?การหรือคณะผู+บริหารจะต+องได+รับเลือกต้ังจากประชาชนในท+องถ่ิน
นั้นๆ ท้ังหมดหรือบางส�วนเพ่ือแสดงถึงการมีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดย
เลือกผู+บริหารท+องถ่ินของตนเอง6) อิสระในการปกครองตนเองสามารถใช+ดุลยพินิจของตนเองในการ
ปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม�ต+องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม�อยู�ในสายการ
บังคับบัญชาของหน�วยงานทางราชการ 7) งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได+การ
จัดเก็บภาษีเพ่ือให+ท+องถ่ินมีรายได+เพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงท+องถ่ินให+เจริญก+าวหน+า และ 8) การ
ควบคุมดูแลของรัฐเม่ือได+รับการจัดต้ังข้ึนแล+วยังคงอยู�ในการกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือประโยชน?และความ
ม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยส�วนรวมโดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหน�วยการปกครอง
ท+องถ่ินท้ังนี้ไม�ได+หมายความว�ามีอิสระอย�างเต็มท่ีคงมีเฉพาะอิสระในการดําเนินงานเท�านั้นเพราะ
มิฉะนั้นแล+วท+องถ่ินจะกลายเป;นรัฐอธิปไตยรัฐจึงต+องสงวนอํานาจในการควบคุมดูแล (อุทัย หิรัญโต, 
2523) 

 จากเหตุผลดังกล�าวข+างต+น ผู+ศึกษาวิจัยสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง ว�ามีผลสัมฤทธิ์หรือไม�อย�างไร  เพ่ือใช+เป;น
ประโยชน?ในการศึกษาและการบริหารงานในอนาคตและเพ่ือให+ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมี
สุขภาพจิตท่ีสดใส มีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ?แข็งแรง อันจะเป;นประโยชน?ท้ังแก�ตนเองและสังคม
ส�วนรวมต�อไป 

  
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

 1.2.1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาวจังหวัด
ลําปาง 

1.2.2.เพ่ือศึกษาป�ญหาและข+อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
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1.3 คําถามการวิจัย  

 คําถามหลักของการวิจัยในครั้งนี้เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหลวง
เหนืออําเภองาว จังหวัดลําปาง มีผลสัมฤทธิ์โดยรวมมากน+อยเพียงใด 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง มี
ผลสัมฤทธิ์โดยรวม อยู�ในระดับน+อย 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.5.1ขอบเขตด+านเนื้อหาได+แก� การศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง
เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยเป;นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
 1.5.2 ขอบเขตด+านระยะเวลาได+แก� การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได+ใช+ระยะเวลา
ดําเนินการท้ังสิ้น5เดือน ต้ังแต� เดือนสิงหาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

1.5.3 ขอบเขตด+านพ้ืนท่ีได+แก� เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
 1.5.4 ขอบเขตด+านประชากร ได+แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน4,555 คน  
  
1.6 กรอบแนวคิด 

 ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือให+ทราบถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลอย�างชัดเจน โดยจะแสดง
ถึงความสัมพันธ?ระหว�างตัวแปรต+นและตัวแปรตาม ดังนี้ 

1.ตัวแปรต+น ได+แก� การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
2.ตัวแปรตาม ได+แก� ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาวจังหวัด

ลําปาง 
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ตัวแปรต+นหรือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ    
           อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 

1.7 นิยามศัพท! 

 ผลสัมฤทธิ์หมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารหรือผลของการปฏิบัติงาน 
เป;นหลัก และสามารถบรรลุวัตถุประสงค?และเปdาหมายท่ีตั้งไว+ 
 การบริหารงานหมายถึงกระบวนการดําเนินการบริหารจัดการตามนโยบายของเทศบาล
ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ต้ังแต�กระบวนการวางแผน การจัดองค?การ การสั่งการ
การควบคุม การประเมินผล และการปฏิบัติงานในองค?การ การใช+ทรัพยากรต�างๆ ท่ีก�อให+เกิด
ความสําเร็จตามเปdาหมายขององค?กร 
 เทศบาลตําบลหลวงเหนือ หมายถึง องค?กรหรือหน�วยงานบริการส�วนท+องถ่ินท่ีมีฐานะเป;น
นิติบุคคล มีความเป;นอิสระในการดําเนินงานภายใต+ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด มีรายได+ มีทรัพย?สิน
เป;นของตนเองซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารงานเทศบาล

ตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง 

การบริหารงาน

เทศบาลตําบลหลวง

เหนือ 

อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง 

สถานภาพท่ัวไป 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานภาพสมรส 

-การศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได+เฉลี่ยต�อเดือน 

ป�ญหาและข+อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง

เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
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1.8 ประโยชน!ท่ีคาดว;าจะได+รับจากการวิจัย 

 1.ทําให+ทราบถึงระดับของผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
 2.ทําให+ทราบถึงป�ญหาข+อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง
เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง  
 3.สามารถนําข+อมูลท่ีได+ไปใช+เป;นข+อมูลในการปรับปรุงแก+ไขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
บริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ในด+านอ่ืนๆ ต�อไป 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาค
นคว
าอิสระในครั้งนี้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผู
ศึกษาได
นําองค)ความรู
และข
อมูลท่ีเก่ียวข
องมาประกอบในการค
นคว
าใน

ครั้งนี้  

1.แนวคิดการบริหารงาน 

2.แนวคิดการปกครองท
องถ่ิน 

3. แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

4. แนวคิดเก่ียวกับเทศบาลและการบริหารงานเทศบาล 

5. แนวคิดการบริหารผลสัมฤทธิ์ 

6. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข
อง 

 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง 

 8. สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

  

2.1แนวคิดการบริหารงาน 

 แนวคิดความหมายการบริหารและการบริหารจัดการ 

 การจัดการหรือการบริหาร หรือการบริหารจัดการ แปลจากภาษาอังกฤษ คําว;า 
Management หรือ  Administration ซ่ึงคําต;าง ๆ ในภาษาไทยเหล;านี้สามารถใช
แทนกันได
 คําว;า 
การบริหาร (Administration) มีรากศัพท)มาจากภาษาลาติน “Administare”หมายถึง ช;วยเหลือ 
(Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ)หรือมีความหมายใกล
เคียงกับคําว;า 
“Minister” ซ่ึงหมายถึงการรับใช
หรือผู
รับใช
 หรือผู
รับใช
รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิม
ของคําว;า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต;าง ๆ ส;วนคําว;า การจัดการ (Management) 
นิยมใช
ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค)ในการจัดต้ังเพ่ือมุ;งแสวงหากําไร (Profits) หรือ
กําไรสูงสุด (Maximum profits) สําหรับผลประโยชน)ท่ีจะตกแก;สาธารณะถือเปYนวัตถุประสงค)รอง
หรือเปYนผลพลอยได
 (By Product) เม่ือเปYนเช;นนี้จึงแตกต;างจากวัตถุประสงค)ในการจัดต้ังหน;วยงาน
ภาครัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให
บริการสาธารณะท้ังหลาย (Public services) แก;ประชาชน 
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 สมยศ นาวีการ (2546) ได
ให
ความหมายของตําว;า "การบริหาร" คือกระบวนการของการ
ทํางานให
สําเร็จโดยใช
บุคคลอ่ืน และว;านักวิชาการบางคนอาจให
ความหมายของการบริหารแตกต;าง
กันออกไป เช;น การบริหาร หมายถึงกระบวนการวางแผน การจัดองค)การ การสั่งการ และการ
ควบคุมทรัพยากร ในขณะท่ี 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน$ และคณะ (2545) ได
อธิบายว;า คําว;า "การบริหาร" (Administration) 
จะใช
ในการบริหารระดับสูง โดยเน
นท่ีการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ และการกําหนดแผนของผู
บริหาร
ระดับสูง เปYนคําท่ีนิยมใช
ในการบริหารรัฐกิจหรือใช
ในหน;วยงานราชการ และคําว;า "ผู
บริหาร" 
(Administrators) จะหมายถึง ผู
บริหารท่ีทํางานอยู;ในองค)การของรัฐ หรือองค)การท่ีไม;มุ;งหวังกําไร 
สําหรับคําว;า "การจัดการ" (Management) จะเน
นการปฏิบัติการให
เปYนไปตามนโยบาย (แผนท่ีวาง
ไว
) ซ่ึงนิยมใช
ในการจัดการธุรกิจ ส;วนคําว;า "ผู
จัดการ" (Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค)การ ซ่ึง
ทําหน
าท่ีรับผิดชอบต;อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค)ท่ี
กําหนดไว
ขององค)การ 

 พยอม วงศ$สารศรี (2534) ได
อธิบายความแตกต;างระหว;าง Management และ 

Administration ว;า โดยท่ัวไป คําว;า Management จะใช
ในภาษาไทยว;าการจัดการ ส;วน 

Administration จะใช
คําว;าบริหาร แต;ระยะหลัง ๆ จะพบว;าใช
คําท้ังสองนี้แทนกันได
 คําท้ังสองนี้ได


มีผู
ให
ความหมายใน 3 แนวทางด
วยกันคือ 

 แนวทางท่ีหนึ่งการบริหาร (Administration) เก่ียวข
องกับการกําหนดนโยบายและการ

จัดการ (Management) เปYนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Administration is concerned with the 

determination of policy and management with the implementation of policies) 

 แนวทางท่ีสองการจัดการเปYนความหมายท่ัวไปโดยจะรวมการบริหารเข
าไปด
วย 

(Management is a generic term and include administration) แนวทางนี้มองว;า การจัดการ

เปYนกระบวนการท่ีทําหน
าท่ีรับผิดชอบต;อการดําเนินการขององค)การธุรกิจ ให
บรรลุเปeาหมายท่ี

กําหนดไว
 ส;วนการบริหารเปYนส;วนหนึ่งของการจัดการท่ีเก่ียวข
องกับการดําเนินการด
วยวิธีต;าง ๆ 

เพ่ือให
บรรลุเปeาหมายท่ีกําหนดในข้ันการจัดการบรรลุผล 

 แนวทางท่ีสามการบริหารและการจัดการมีความหมายไม;แตกต;าง (There is no 

distinction between the terms management and administration) เปYนความหมายท่ียอมรับ

กันในยุคปgจจุบันนี้ แต;การนิยมใช
จะแตกต;างกัน โดยคําว;า การจัดการ จะใช
ในหน
าท่ีการบริหาร

ระดับสูงในด
านการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองค)การ การจัดบุคลเข
าทํางาน การสั่งงาน 
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และการคบคุมในองค)การธุรกิจ ส;วนคําว;า การบริหาร จะใช
ในหน
าท่ีเช;นเดียวกับการจัดการ แต;ใช
ใน

องค)การรัฐบาล อย;างไรก็ตามคําสองคํานี้มักใช
แทนท่ีกันและกัน 

 จากแนวคิดข
างต
นจึงทําให
ทราบว;า การบริหารและการจัดการเปYนคําเดียวกันแต;มีการใช
ท่ี

ต;างกันคือ หากใช
ในภาคองค)การธุรกิจจะใช
คําว;า Management ส;วนในภาคราชการจะใช
คําว;า 

Administration หรือ Public Administration เพ่ือให
เกิดความสอดคล
องในการนําไปใช
เพ่ือให
เกิด

ความเข
าใจในความหมายของการบริหารและการจัดการมากข้ึน จึงได
นํามาแสดงในท่ีนี้ด
วย 

 สมพงศ$ เกษมสิน (2517) กล;าวว;าการบริหารมีลักษณะเปYนศาสตร) หากพิจารณาว;าเปYน
สาขาท่ีมีการจัดระเบียบให
เปYนระบบของการศึกษา อย;างไรก็ตามการบริหารเปYนกิจกรรมท่ีต
องอาศัย
ความรู
 ความสามารถ และประสบการณ)ของแต;ละบุคคล การบริหารจึงเปYนศิลปhอย;างหนึ่ง ท้ังนี้
สมพงศ)ได
รวบรวมคําจํากัดความจากนักวิชาการต;าง ๆ และนําเสนอไว
ดังนี้ 

 ชุบ กาญจนประกร กล;าวว;า "การบริหาร หมายถึง การกระทํางานของคณะบุคคลต้ังแต; 2 
คนข้ึนไป ท่ีร;วมกันปฏิบัติการให
บรรลุเปeาหมายร;วมกัน 

 ฮาร$โรลด$คูนท$ซ (Halrlold Koontz) อธิบายว;า"การบริหารคือการดําเนินงานให
บรรลุ

วัตถุประสงค)ท่ีกําหนดไว
 โดยอาศัยปgจจัยท้ังหลาย ได
แก; คน เงิน วัตถุสิ่งของ เปYนทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานนั้น" 

 ป=เตอร$ดรักเกอร$ (Peter Drucker) ให
ความหมายการบริหารในเชิงพฤติกรรมว;า "การ
บริหารคือศิลปะในการทํางานให
บรรลุเปeาหมายร;วมกับผู
อ่ืน" 
 สมพงศ) เกษมสินยังได
สรุปลักษณะเด;นของการบริหารจากคําจํากัดความข
างต
นไว
ว;า 

 1.การบริหารย;อมมีวัตถุประสงค) 

 2.การบริหารอาศัยปgจจัยบุคคลเปYนองค)ประกอบสําคัญท่ีสุด 

 3.การบริหารต
องใช
ทรัพยากรการบริหารเปYนองค)ประกอบพ้ืนฐาน 

 4.การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปYนกระบวนการ 

 5.การบริหารเปYนการดําเนินงานร;วมกันของกลุ;มบุคคล 

 6.การบริหารมีลักษณะเปYนการร;วมมือร;วมใจกันดําเนินภารกิจให
บรรลุวัตถุประสงค) 

 สรDอยตระกูล อรรถมานะ(2540) ได
กล;าวว;า "การบริหารคือการกระทําร;วมกันด
วยความ
ต้ังใจของกลุ;มบุคคลอย;างร;วมแรงร;วมใจ เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค)ท่ีกําหนดไว
ร;วมกันอย;างมีเหตุผล"  
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 สมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์(2549) จึงได
สรุปความคิดเห็นว;าการบริหารเปYนการร;วมกันทํางานอย;าง
เปYนกระบวนการของกลุ;มบุคคล โดยการใช
ทรัพยากรการบริหารเพ่ือบรรลุเปeาหมายร;วมกัน 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548)กล;าวว;า การบริหารจัดการ (Management Administration) 
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม
กระท่ังการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แต;ละคํามีความหมายคล
ายคลึงหรือใกล
เคียงกันท่ีเห็นได
อย;างชัดเจนมีอย;างน
อย 3 
ส;วน คือ หนึ่ง ล
วนเปYนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน;วยงานของรัฐ และหรือเจ
าหน
าท่ี
ของรัฐ นํามาใช
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช;วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มี
กระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด
วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน ( 
Planning ) การดําเนินงาน ( Acting ) และการประเมินผล ( Evaluating ) และสามมีจุดหมาย
ปลายทางคือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนรวมท้ัง
ประเทศชาติมีความเจริญก
าวหน
าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส;วนท่ีแตกต;างกันคือ แต;ละคํามีจุดเน
น
ต;างกันกล;าวคือการบริหารจัดการเน
นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข
ามาใช
ในการ
บริหารราชการ เช;นการมุ;งหวังผลกําไร การแข;งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ)การ
จูงใจด
วยค;าตอบแทน การลดข้ันตอนและการลดพิธีการเปYนต
น ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให

ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบายแผนงาน โครงการ ( Policy, plan, program, 
project ) หรือกิจกรรมของหน;วยงานของรัฐส;วนการบริหารบริการเน
นเรื่องการอํานวยความสะดวก
และการให
บริการแก;ประชาชน 

 สรุป การบริหารและการบริหารจัดการ ( Management Administration ) ย;อมมี

วัตถุประสงค)เพ่ือให
บรรลุเปeาหมายโดยการอาศัยปgจจัยบุคคลเปYนองค)ประกอบในการดําเนินการ และ

ใช
ทรัพยากรการบริหารเปYนองค)ประกอบพ้ืนฐานซ่ึงมีลักษณะการดําเนินการเปYนกระบวนการเปYนการ

ดําเนินงานร;วมกันของกลุ;มบุคคลต้ังแต;บุคคลสองคนด
วยความร;วมมือร;วมใจกันดําเนินภารกิจให
บรรลุ

วัตถุประสงค)ท่ีองค)การได
กําหนดไว
 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองทDองถ่ิน 

การปกครองท
องส;วนท
องถ่ิน ( Local government ) เปYนสถาบันท่ีมีลักษณะพิเศษและมี
คุณค;า เนื่องจากเปYนการปกครองระดับล;างท่ีมาจากการเลือกต้ัง ใกล
ชิดกับประชาชนมีความชอบ
ธรรมและเปYนฐานของการพัฒนาทุกด
านไม;ว;าจะเปYนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือ
ประชาธิปไตย (เรืองวิทย$เกษสุวรรณ,2555) 
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ความหมายของการปกครองท
องถ่ินนั้นมีผู
ให
ความหมายหรือคํานิยามมากมาย ท้ัง
นักวิชาการต;างประเทศและนักวิชาการไทย ซ่ึงส;วนใหญ;ความหมายและนิยามจะมีความคล
ายคลึงกัน
จะต;างกันแต;เพียงสํานวนและรายละเอียดเล็กน
อยดังนี้ 

กริฟฟPท (Griffith, 1960) อธิบายว;าการแกครองส;วนท
องถ่ินเปYนการปกครองท่ีต
องเปYน

ส;วนหนึ่งของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ ต
องมีพ้ืนท่ีเฉพาะระบุว;าเปYนของท
องถ่ิน และต
องมีขอบเขตการ

ปกครองท่ีไม;ใช;ท้ังหมดของประเทศ 

 บาร$เบอร$ ( Barber, 1978) อธิบายว;า การปกครองท
องถ่ิน หมายถึง การมีองค)การ
ตัดสินใจและการบริหารภายในพ้ืนท่ีจํากัดและมีขนาดเล็กกว;ารัฐท้ังหมด 

 โจนส$ ( Jones, 1989) อธิบายว;า ระบบการปกครองส;วนท
องถ่ินท่ีประสบความสําเร็จ

จําเปYนต
องมีความเชื่อเก่ียวกับคุณธรรมของประชาธิปไตยระดับรากหญ
า ความเชื่อนี้ควรสอดคล
อง

กับการออกแบบระบบการเมืองในรัฐธรรมนูญ และเปYนสิ่งท่ีสําคัญกว;าระบบการจัดการท่ีดีท่ีสุดหรือ

การปกครองท
องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 วิลสัน และแกม ( Willson and Game, 1994)ให
นิยามการปกครองส;วนท
องถ่ินเปYน
รูปแบบการกระจายอํานาจทางการเมืองตามพ้ืนท่ีภูมิศาสตร) ซ่ึงมีสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง 
สร
างข้ึนโดยรัฐสภาและอยู;ตํ่ากว;ารัฐสภา มีอิสระบางส;วนเพ่ือให
บริการหลายอย;าง ท้ังทางตรงและ
ทางอ
อมและได
เงินทุนบางส;วนจากภาษีอากรของท
องถ่ิน 

 เบิร$น ( Byrne, 1994) ได
อธิบายถึงลักษณะมีความแตกต;างจากการบริหารอ่ืนม่ี 6 ประการ 

ได
แก; 

  1. การปกครองส;วนท
องถ่ินมาจากการเลือกต้ัง ( Elected ) 

  2. มีวัตถุประสงค)หลายอย;าง ( Multi-purpose ) 

  3. มีการปฏิบัติการในท
องถ่ิน ( Local scale ) 

  4. การปกครองส;วนท
องถ่ินมีโครงสร
างท่ีกําหนดไว
ค;อนข
างชัดเจน ( A quite 

clearly defined structure ) 

  5. เปYนการปกครองลําดับรอง ( Subordinated ) 

  6. มีระบบภาษีท
องถ่ิน ( Local tax system ) 
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 วิลเล่ียม วี. ฮอลโลเวย$ ( William V. Holloway, 1959) นิยามว;าการปกครองท
องถ่ิน 
หมายถึง องค)การท่ีมีอาณาเขตแน;นอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว
 มีอํานาจการปกครองตนเอง 
มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท
องถ่ินท่ีมีสมาชิกได
รับการเลือกต้ังจากประชาชน 

 จอห$น เจ คลาร$ก ( John J. Clark,1975) ให
คํานิยามว;า การปกครองท
องถ่ิน หมายถึง
หน;วยการปกครองท่ีมีหน
าท่ีรับผิดชอบเก่ียวข
องกับการให
บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด
โดยเฉพาะและหน;วยการปกครองดังกล;าวนี้จัดต้ังและจะอยู;ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

 โกวิทย$ พวงงาม ( 2553  ) ให
ความหมายว;า คําว;า “ท
องถ่ิน” หมายถึงเขตพ้ืนท่ีจําเพาะท่ี
เปYนส;วนย;อยของประเทศ ในแง;การปกครองท
องถ่ิน คือ เขตการปกครองท่ีกฎหมายปกครองของ
ประเทศนั้นกําหนด เช;น ในต;างประเทศแบ;งเปYนเขตการปกครองท
องถ่ินท่ีเปYนเมือง ( Town ) นคร( 
City ) และมหานคร ( Metropolitan ) เปYนต
น 

 ธเนศวร$ เจริญเมือง ( 2550 ) อธิบายว;าการปกครองส;วนท
องถ่ินเปYนระบบการบริหารและ

จัดการกิจการสาธารณะและทรัพยากรต;าง ๆ ของท
องถ่ินหนึ่งภายในรัฐหนึ่งเปYนท
องท่ีอันมีขอบเขต

ชัดเจน ภายในรัฐนั้นมีฐานะเปYนนิติบุคคล มีโครงสร
างด
านอํานาจและหน
าท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย

ท่ัวไปและหรือกฎหมายพิเศษ 

 อุทัย หิรัญโต ( 2523  ) นิยามว;าการปกครองท
องถ่ิน คือการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจ
ให
ประชาชนในท
องถ่ินใดท
องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอย;าง โดยดําเนินการ
กันเองเพ่ือบําบัดความต
องการของตน การบริหารงานของท
องถ่ินมีการจัดเปYนองค)การมีเจ
าหน
าท่ีซ่ึง
ประชาชนเปYนคนเลือกต้ังข้ึนมาท้ังหมดหรือบางส;วน ท้ังนี้มีความเปYนอิสระในการบริหารงานแต;
รัฐบาลต
องควบคุมด
วยวิธีการต;าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได
ไม; 
เพราะการปกครองท
องถ่ินเปYนสิ่งท่ีรัฐทําให
เกิดข้ึน 
 จากนิยามต;าง ๆ สามารถประมวลได
เปYนหลักการปกครองท
องถ่ินในสาระสําคัญดังนี้  

 1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงอาจมีความแตกต;างกันในด
านความเจริญ จํานวน

ประชากรหรือขนาดพ้ืนท่ี เช;นหน;วยงานปกครองท
องถ่ินของไทยจัดเปYน กรุงเทพมหานคร เทศบาล 

สุขาภิบาล องค)การบริหารส;วนจังหวัด องค)การบริหารส;วนตําบลและเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล;าว 

 2. หน;วยการปกครองท
องถ่ินจะต
องมีอํานาจอิสระ ( Autonomy ) ในการปฏิบัติหน
าท่ีตาม

ความเหมาะสมและจะต
องมีขอบเขตอํานาจพอสมควร เพ่ือให
เกิดประโยชน)ต;อการปฏิบัติหน
าท่ีของ

หน;วยการปกครองท
องถ่ินอย;างแท
จริง 
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 3. หน;วยการปกครองส;วนท
องถ่ินจะต
องมีสิทธิตามกฎหมาย ( Legal Rights )ทีจะ

ดําเนินการปกครองตนเอง 

 4. มีองค)กรท่ีจําเปYนในการบริหารและการปกครองตนเอง องค)กรท่ีจําเปYนของท
องถ่ินจัดเปYน

สองฝxาย คือ องค)กรฝxายบริหารและองค)กรฝxายนิติบัญญัติ เช;นการปกครองท
องถ่ินแบบเทศบาลจะมี

คณะเทศมนตรีเปYนฝxายบริหาร และสภาเทศบาลเปYนฝxายนิติบัญญัติ 

 5. ประชาชนในท
องถ่ินมีส;วนร;วมในการปกครองท
องถ่ิน จากแนวคิดท่ีว;าประชาชนใน

ท
องถ่ินเท;านั้นท่ีจะรู
ปgญหาและวิธีการแก
ไขของตนเองอย;างแท
จริง หน;วยการปกครองท
องถ่ินจึง

จําเปYนต
องมีคนในท
องถ่ินมาบริหารงานเพ่ือให
สมเจตนารมณ)และความต
องการของชุมชนและอยู;

ภายใต
การควบคุมของประชาชนในท
องถ่ิน นอกจากนั้นยังเปYนการฝyกให
ประชาชนในท
องถ่ินเข
าใจใน

ระบบกลไกของประชาธิปไตยอย;างแท
จริงอีกด
วย ( โกวิทย$ พวงงาม,2543) 

 องค$ประกอบของการปกครองทDองถ่ิน 
อุทัย หิรัญโต (2523 ) กล;าวว;าระบบการปกครองท
องถ่ินจะต
องประกอบด
วยองค)ประกอบ 8

ประการคือ 

1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว;า หากประเทศใดกําหนดเรื่องการ

ปกครองท
องถ่ินไว
ในรัฐธรรมนูญของประเทศการปกครองท
องถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเข
มแข็งกว;า

การปกครองท
องถ่ินท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืนเพราะข
อความท่ีกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญนั้นเปYนการ

แสดงให
เห็นว;าประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอย;างแท
จริง 

2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปgจจัยท่ีมีความสําคัญต;อการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับ

ของหน;วยการปกครองท
องถ่ินมีหลายประการ เช;น ปgจจัยด
านภูมิศาสตร)ประวัติศาสตร)เชื้อชาติและ

ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได
มีกฎเกณฑ)ท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหน;วย

การปกครองท
องถ่ินออกเปYน 2 ระดับคือหน;วยการปกครองท
องถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ;สําหรับ

ขนาดของพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององค)การสหประชาชาติโดยองค)การอาหารและเกษตรองค)การศึกษา

วิทยาศาสตร)และวัฒนธรรมองค)การอนามัยโลกและสํานักกิจการสังคมได
ให
ความเห็นว;าหน;วยการ

ปกครองท
องถ่ินท่ีสามารถให
บริการและบริหารงานอย;างมีประสิทธิภาพได
ควรมีประชากรประมาณ

50,000 คนแต;ก็ยังมีปgจจัยอ่ืนท่ีจะต
องพิจารณาด
วย เช;น ประสิทธิภาพในการบริหารรายได
และ

บุคลากร 
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3. การกระจายอํานาจและหน
าท่ีการท่ีจะกําหนดให
ท
องถ่ินมีอํานาจหน
าท่ีมากน
อยเพียงใด

ข้ึนอยู;กับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลเปYนสําคัญ 

4. องค)การนิติบุคคลจัดต้ังข้ึนโดยผลของกฎหมายแยกจากรับบาลกลางมีขอบเขตการ

ปกครองท่ีแน;นอนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายออกกฎข
อบังคับควบคุมให
มีการปฏิบัติตามนโยบาย

นั้นๆ 

5. การเลือกต้ังสมาชิกองค)การหรือคณะผู
บริหารจะต
องได
รับเลือกต้ังจากประชาชนใน

ท
องถ่ินนั้นๆ ท้ังหมดหรือบางส;วนเพ่ือแสดงถึงการมีส;วนร;วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน

โดยเลือกผู
บริหารท
องถ่ินของตนเอง 

6. อิสระในการปกครองตนเองสามารถใช
ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน

ขอบเขตของกฎหมายโดยไม;ต
องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม;อยู;ในสายการบังคับบัญชาของ

หน;วยงานทางราชการ 

7. งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได
การจัดเก็บภาษีเพ่ือให
ท
องถ่ินมีรายได


เพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงท
องถ่ินให
เจริญก
าวหน
า 

8. การควบคุมดูแลของรัฐเม่ือได
รับการจัดต้ังข้ึนแล
วยังคงอยู;ในการกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือ

ประโยชน)และความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยส;วนรวมโดยการมีอิสระในการดําเนินงานของ

หน;วยการปกครองท
องถ่ินท้ังนี้ไม;ได
หมายความว;ามีอิสระอย;างเต็มท่ีคงมีเฉพาะอิสระในการ

ดําเนินงานเท;านั้นเพราะมิฉะนั้นแล
วท
องถ่ินจะกลายเปYนรัฐอธิปไตยรัฐจึงต
องสงวนอํานาจในการ

ควบคุมดูแล 

 สรุปองค)ประกอบสําคัญของการปกครองท
องถ่ินประกอบด
วย (ประทาน คงฤทธิ์ ศึกษากร

2537 ) 

1. ต
องจัดให
มีการเลือกต้ัง (Election) เพ่ือให
คนในท
องถ่ินได
มีโอกาสเข
าไปเปYนตัวแทนของ

ประชาชนในการปกครองตนเองด
วยการเปYนฝxายนิติบัญญัติและฝxายบริหารขององค)กรการปกครอง

ท
องถ่ิน 

 2. ต
องมีองค)กรท่ีสําคัญซ่ึงหมายถึงสภาท
องถ่ิน (Local Council) เพ่ือเปYนสถาบันในการท่ีจะ

แสดงถึงเจตจํานงของคนในท
องถ่ิน 

 3. ต
องมีเขตพ้ืนท่ี (Territory) ในการบริหารและความรับผิดชอบตามท่ีมีหน
าท่ีกําหนดไว
โดย

กฎหมายและเขตพ้ืนท่ีนี้จะต
องสอดคล
องกับงบประมาณหรือรายได
เพ่ือการบริหารการปกครอง 
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 4. ต
องให
องค)กรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือการบริหารการปกครองท
องถ่ินนั้นๆมีสภาพเปYนนิติบุคคล 

(Juristic Person) เพ่ือผลสมบูรณ)ตามกฎหมายในการปกครองตนเอง 

 5. ต
องให
หน;วยงานปกครองท่ีจัดต้ังข้ึนมีรายได
 (Revenue) และมีอํานาจในการจัดทํา

งบประมาณ (Budget) เพ่ือการบริหารงานในหน
าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได
 

 6. ต
องไม;ให
นโยบายการปกครองท
องถ่ินนั้นๆต
องอยู;ในสายการบังคับบัญชาหรืออยู;ภายใต


อํานาจการปกครองบังคับบัญชาของนโยบายการปกครองทางราชการหรือหน;วยงานปกครองท
องถ่ิน

ด
วย ท้ังนี้เพ่ือความมีอิสระในการปกครองตนเองแต;หน;วยการปกครองท
องถ่ินต
องอยู;ในความควบคุม

หรือการกํากับดูแลของรัฐจะปลอดจากการควบคุมของรัฐไม;ได
 

 7. ต
องมีอํานาจในการตราข
อบัญญัติท
องถ่ินเพ่ือให
มีอํานาจบังคับให
เปYนไปตามกฎหมาย 

(Law Enforcment) ของท
องถ่ินและเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค)ตามหน
าท่ีความรับผิดชอบท่ีกฎหมาย

บัญญัติให
อํานาจไว
แต;ข
อบัญญัติหรือกฎหมายของรัฐมีได
 

 8. ต
องให
หน;วยงานปกครองท
องถ่ินนั้นเปYนสถาบันทางการเมืองการปกครองระดับท
องถ่ิน

และจะต
องได
รับการสนับสนุนและการมีส;วนร;วมทางการเมืองของประชาชนในท
องถ่ินนั้น 

 ศักยภาพของส̀วนทDองถ่ิน 
 การมีส;วนร;วมของประชาชนมีความสัมพันธ)เก่ียวข
องกับกลไกของหน;วยงานของรัฐและ

อํานาจหน
าท่ีของหน;วยงานของรัฐนั้นๆว;าจะกําหนด “กิจกรรม” ให
ประชาชนเข
าไปมีส;วนร;วมมาก

น
อยอย;างไรรวมท้ังเปYนผู
กําหนด “นโยบาย” ว;าจะเข
าร;วมกับ “กิจกรรม” ของงประชาชนอย;างไร

ดังนั้น “ตัวแทน” ของประชาชนหรือผู
ท่ีถูกกําหนดให
เปYนผู
ใช
กลไกและอํานาจของหน;วยงานของรัฐ

จึงเปYนส;วนสําคัญยิ่งท่ีทําให
กิจกรรมของหน;วยงานนั้นๆ เอ้ือประโยชน)ต;อประชาชนหรือเป|ดช;องทาง

ให
ประชาชนเข
ามามีส;วนร;วมอย;างไร 

 การท่ีผู
ใช
กลไกและอํานาจของหน;วยงานภาครัฐกําหนดกิจกรรมได
ตรงตามความต
องการของ

ประชาชนสามารถแก
ไขปgญหาของประชาชนเป|ดโอกาสให
ประชาชนเข
ามามีส;วนร;วมและทําให
กลไก

ต;างๆ ทํางานได
อย;างมีประสิทธิภาพถือได
ว;าเปYนการทําให
หน;วยงานของรัฐนั้นมี “ศักยภาพ” หรือมี

ความเข
มแข็งในการบริหารงานซ่ึงเปYนพ้ืนฐานอีกประการท่ีสําคัญของการกระจายอํานาจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความมีศักยภาพหรือไม;มีศักยภาพของแต;ละหน;วยงานนั้นถ
าพิจารณาเฉพาะตัวผู
ใช
กลไกและ

อํานาจของหน;วยงานรัฐนั้นๆ จะเปYนการพิจารณาจากปgจจัยภายในเพียงอย;างเดียวยังมีปgจจัย
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ภายนอกเช;นอํานาจหน
าท่ีโครงสร
างกลไกการทํางานกฎระเบียบการได
มาซ่ึงผู
ใช
อํานาจและการ

ควบคุมตรวจสอบการทํางานท่ีต
องนํามาพิจารณาร;วมด
วยว;าเอ้ือหรือขัดขวางต;อศักยภาพการทํางาน

นั้นอย;างไรดังนั้นสรุปได
ว;าอุปสรรคท่ีทําให
การบริหารราชการส;วนท
องถ่ินไม;มีศักยภาพมีท้ังปgจจัย

ภายในซ่ึงเปYนพ้ืนฐานส;วนบุคคลคือพ้ืนฐานการศึกษาความไม;เข
าใจในระเบียบกฎหมายและไม;เข
าใจ

ในบทบาทหน
าท่ีของตนเองและปgจจัยภายนอกคือมีตัวแทนของส;วนกลางในโครงสร
างการบริหาร

ระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติมากเกินความจําเปYนและไม;สอดคล
องกับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย;างยิ่ง

การกําหนดโดยราชการส;วนกลางรวมท้ังเปYนผู
ควบคุมการดําเนินงานของส;วนท
องถ่ินอีกด
วย 

 โดยสรุปแล
วความสัมพันธ)ระหว;างราชการส;วนกลางกับส;วนท
องถ่ินในอดีตท่ีผ;านมาจะเห็นว;า

ยังกําหนดให
รัฐบาลกลางควบคุมและมีบทบาทแทรกแซงการบริหารงานของส;วนท
องถ่ินค;อนข
างมาก

โดยเฉพาะอย;างยิ่งส;วนท
องถ่ินท่ีมีตัวแทนของส;วนกลางอยู;ในโครงสร
างการบริหารเช;นสภาตําบลและ

องค)การบริหารส;วนจังหวัดและในส;วนท
องถ่ินท่ีไม;มีตัวแทนของส;วนกลางอยู;ในโครงสร
างก็ยังถูก

ควบคุมในแง;มุมอ่ืนคืออํานาจในการให
คุณให
โทษแก;พนักงานส;วนท
องถ่ินการปลดและแต;งต้ังสมาชิก

การอนุมัติข
อบังคับและการกําหนดเง่ือนไขผูกมัดในการให
เงินอุดหนุน 

 อย;างไรก็ดีความมากน
อยของการควบคุมหรือแทรกแซงการบริหารงานของราชการส;วน

ท
องถ่ินโดยราชการส;วนกลางนั้นเปYนลักษณะเชิงเปรียบเทียบสัมพันธ)งานศึกษาต;างๆท่ีผ;านมาก็มิได
มี

การแจกแจงและให
ข
อสรุปท่ีชี้ชัดแต;อย;างใดดังนั้นเพ่ือให
เห็นภาพท่ีลดความคลุมเครือของการควบคุม

และแทรกแซงของราชการส;วนกลางต;อท
องถ่ินจึงได
แบ;งลําดับการควบคุมและแทรกแซงออกเปYนดังนี้ 

 1. ให
อํานาจแก;ท
องถ่ินท้ังหมดโดยตราเปYนพระราชบัญญัติและให
ประชาชนในท
องถ่ินเปYนผู


ควบคุมตรวจสอบการทํางานเอง 

 2. ส;วนกลางเปYนผู
ควบคุมโดยตรวจสอบว;าผิดต;อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติหรือไม; 

 3. ส;วนกลางควบคุมโดยตรวจสอบว;าเปYนไปตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยู;หรือไม; 

 4. ส;วนกลางเปYนผ็ควบคุมตรวจสอบโดยเปYนผู
ให
ความเห็นชอบในระเบียบข
อบังคับท่ีท
องถ่ิน

เปYนผู
ออก 

 5. ส;วนกลางควบคุมโดยออกกฎระเบียบให
ปฏิบัติและตรวจสอบว;าส;วนท
องถ่ินปฏิบัติตาม

หรือไม; 

 6. ส;วนกลางแทรกแซงท
องถ่ินโดยการกําหนดกลไกการแทรกแซงในกระบวนการตัดสินใจ

ของส;วนท
องถ่ิน 
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 7. ส;วนกลางแทรกแซงท
องถ่ินโดยมีตัวแทนในโครงสร
างการบริหาร 

 8. ส;วนกลางแทรกแซงส;วนท
องถ่ินโดยเปYนผู
กําหนดกิจกรรมและโครงการ 

 9. ส;วนท
องถ่ินเปYนกลไกหนึ่งของส;วนกลางโดยรับคําสั่งจากส;วนกลางและถูกควบคุม

ตรวจสอบให
ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 ท่ีกล;าวมานี้หากมองจากบนลงล;างจะเห็นได
ว;าการควบคุมและการแทรกแซงการทํางานของ

ท
องถ่ินโดยส;วนกลางจะมีผลต;อศักยภาพการบริหารของท
องถ่ินขณะเดียวกันศักยภาพของท
องถ่ินจะ

มีผลต;อการเข
ามามีส;วนร;วมของประชาชนและหากมองย
อนจากด
านล;างข้ึนบนก็จะเห็นว;าการมีส;วน

ร;วมของประชาชนมีท้ังในด
านการพัฒนาการควบคุมตรวจสอบและการคัดเลือกตังบุคคลจะมีผลต;อ

ศักยภาพของส;วนท
องถ่ินขณะเดียวกันถ
าท
องถ่ินมีศักยภาพในการบริหารงานและมีความเข
มแข็งใน

การยืนยันสิทธิในการปกครองตัวเองจะมีผลต;อการควบคุมและแทรกแซงการบริหารงานโดย

ส;วนกลาง 

หนDาท่ีและวัตถุประสงค$ของการปกครองส̀วนทDองถ่ิน 
ท
องถ่ินโดยท่ัวไปต
องทําหน
าท่ีเก่ียวกับชุมชนและท
องถ่ิน โดยมรหลักและสาระสําคัญท่ี

เก่ียวกับชุมชน 6 ด
าน ได
แก; 

1. สร
างชุมชน ( Building community ) ประกอบด
วย การออกแบบสํารวจ การก;อสร
าง 

การเคหะ การบํารุงรักษา การคลัง 

 2. ดูแลรักษาชุมชน ( Caring for community ) เช;น การดูแลเด็กและวัยรุ;น การดูแล

ผู
สูงอายุ สุขภาพ สังคมสงเคราะห)และงานสังคมสงเคราะห)อ่ืนเช;น การดูแลคนพิการ การจัดหางาน 

 3. ให
การศึกษาชุมชน ( Educating community ) ประกอบด
วยโรงเรียนและการสอนก;อน

วัยเรียน ได
แก; งานรับเลี้ยงเด็ก การให
คําปรึกษาการเลี้ยงเด็ก การสอนเด็กพิการ 

 4. ให
ความบันเทิงชุมขน ( Entertaining community ) ประกอบด
วยการอํานวยความ

สะดวก การปฏิบัติระดับล;าง การพักผ;อนและกีฬา 

 5. ปกปeองชุมชน ( Protecting community ) ประกอบด
วย การดูแลสิ่งแวดล
อมและ

อนุรักษ) การควบคุมสิ่งแวดล
อม กําหนดมาตรฐานการค
า การบํารุงรักษาทางหลวง การจัดการของ

เสีย การวางแผนและออกใบอนุญาต 
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 6. การสนับสนุนชุมชน ( Supporting community ) ประกอบด
วยการบริหารและกฎหมาย 

การพัฒนา การเงิน การจัดเก็บรายได
 งานต
อนรับ บริการให
คําปรึกษาแก;ผู
มาติดต;อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การตลาด นโยบาย 

 กล;าวโดยสรุป การปกครองส;วนท
องถ่ิน หมายถึง การปกครองระท่ีตํ่ากว;ารัฐหรือประเทศ 

และองค)การส;วนท
องถ่ินท่ีมีองค)การตัดสินใจและบริหารภายในพ้ืนท่ีอันจํากัดของตนอาจเกิดโดย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระดับสูงของรัฐบาลกลางหรือกฎหมายลําดับรอง และทําหน
าท่ีทางการ

บริหารและนิติบัญญัติ เช;น การให
บริการ การออกข
อบังคับหรือข
อบัญญัติของท
องถ่ิน บางครั้งใช
คํา

ว;า “การปกครองตนเองของท
องถ่ิน” ( Local self-government ) เพ่ือต
องการเน
นอิสรภาพของ

หน;วยการปกครองส;วนท
องถ่ินว;ามีอํานาจตัดสินใจทําสิ่งท่ีตนริเริ่มและรับผิดชอบ การปกครองส;วน

ท
องถ่ินเปYนการให
บริการโดยยึดฐานท
องถ่ินด
วยหน;วยงานท
องถ่ิน ( เรืองวิทย$ เกษสุวรรณ,2555 ) 

  

2.3 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

 นโยบายสาธารณะเปYนการบริการประชาชนซ่ึงมีผู
ให
คํานิยามความหมายไว
มากมายด
วยกัน

ดังนี้ 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538 ) กล;าวว;า กิจกรรมทุกประเภทไม;ว;าจะเปYนระดับใดหรือ

ดําเนินการโดยหน;วยงานใดล
วนมาจากความคิดอันเปYนกรอบนําทางว;าควรจะทําอะไรเม่ือใดท่ีไหนโดย

ใครการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลเช;นกันเริ่มจากความคิดหรือเจตนารมณ)แล
วค;อยๆ ชัดเจนข้ึนจน

กลายเปYนกรอบกําหนดทิศทางและแนวทางดําเนินกิจกรรมต;างๆ ของรัฐบาลซ่ึงในความหมายกว
างก็

คือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) นั่นเอง 

 นักรัฐศาสตร)ได
ให
นิยามและความหมายของนโยบายสาธารณะไว
อย;างมากมายซ่ึงสามารถ

จําแนกได
 2 กลุ;มความหมายคือ 

 1.การพิจารณานโยบายสาธารณะในแง;ท่ีเปYนกิจกรรมของรัฐบาล (Activities) ซ่ึงลักษณะ

เช;นนี้เรียกว;าเปYนความหมายแบบกว
างเช;น Ira Sharkansอธิบายว;าเปYนกิจกรรมต;างๆ ท่ีรัฐบาลจัดทํา

ข้ึนเช;นการบริการสาธารณะการออกกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายต;างๆ การควบคุมกิจกรรม

ของบุคคลหรือธุรกิจเอกชนการจัดพิธีกรรมอันถือว;าเปYนสัญลักษณ)ของสังคมหรือแม
แต;การควบคุม

กิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ Thomas R.Dye ให
ความหมายว;านโยบายสาธารณะคือสิ่งใดก็ตามท่ี

รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือเลือกท่ีจะไม;กระทํา James E.andersonให
ความหมายว;าเปYนแนวทาง
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ในการปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือสนองตอบต;อปgญหาต;างๆ ท่ีเกิดข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งคือแนวทางท่ี

รัฐบาลหรือองค)กรของรัฐบาลกําหนดข้ึนเพ่ือแก
ไขปgญหาและความหมายของ David Easton ซ่ึงเปYน

ท่ีนิยมในการวิเคราะห)ระบบการเมืองคือการจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณค;าให
กับสังคมซ่ึงเปYนการเน
นการจัดสรร

คุณค;าต;างๆ ของสังคมท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายหากผู
ใดไม;ปฏิบัติตามก็จะมีความผิด และท่ีว;าเพ่ือ

สังคมในความหมายก็คือรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรืองดเว
นท่ีจะกระทําตามค;านิยมความเชื่อของตน

ท้ังนี้ก็เพ่ือส;วนรวม 

ศุภชัย ยาวประภาษ (2533 ) ได
ให
ความหมายโดยสรุปของนโยบายสาธารณะว;า “เปYน

แนวทางในการดําเนินอยู;ในปgจจุบันและกิจกรรมท่ีคาดว;าจะเกิดในอนาคตในทางปฏิบัติเปYนทางเลือก

ท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึนเพ่ือแก
ไขปgญหาและทางเลือกนี้มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากน
อยเพียงใด

ย;อมข้ึนอยู;กับผู
กําหนดทางเลือกและระดับความซับซ
อนของปgญหา” 

2. การให
ความหมายนโยบายสาธารณะในแง;ท่ีเปYนแนวทางในการปฏิบัติงาน (Means) ของ

รัฐบาลซ่ึงเปYนความหมายท่ีแคบลงกว;าความหมายแรก เช;น Harold D.Lasswellและ Abraham 

Kaplan ให
ความหมายว;าเปYนแผนงานโครงการท่ีกําหนดข้ึนมาอันประกอบด
วยเปeาหมายคุณค;าและ

การปฏิบัติต;างๆ ส;วน Carl J.Friedrichอธิบายว;า เปYนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลกลุ;มบุคคล

หรือของรัฐท่ีมุ;งความสําเร็จตามเปeาหมายและวัตถุประสงค)ท่ีได
มีการกําหนดเปeาหมายไว
 

กล;าวโดยสรุปนโยบายสาธารณะคือนโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลซ่ึงอาจจะเปYนองค)กร

หรือตัวบุคคลท่ีมีอํานาจหน
าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต
ระบบการเมืองนั้นๆ ท้ังนี้นโยบาย

สาธารณะจะครอบงําต้ังแต;สิ่งท่ีรัฐบาลต้ังใจว;าจะกระทําหรือไม;ได
กระทําการตัดสินใจของรัฐบาลใน

การแบ;งสรรทรัพยากรหรือคุณค;าต;างๆ ในสังคมกิจกรรมหรือการกระทําต;างๆ ของรัฐบาลรวมถึง

ผลผลิตและผลลัพธ)ท่ีเกิดข้ึนจริงอันเปYนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการดําเนินงานของรัฐบาล 

องค$ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
Line burry (อ
างในสมพร เฟ��องจันทร),2539:16) กล;าวว;านโยบายสาธารณะเปYนแนวทาง

ปฏิบัติท่ีมีขอบเขตครอบคลุมอย;างกว
างขวางต้ังแต;การกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติจนถึง

การประเมินผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน Line burry กล;าวว;ามีการจําแนกออกเปYน 5 ประการดังนี้ 

1.นโยบายต
องมีวัตถุประสงค)ท่ีแน;นอนวัตถุประสงค)นี้จําเปYนต
องมีอยู;เสมอและมุ;งก;อให
เกิด

ประโยชน)ต;อประเทศชาติเปYนส;วนรวม 

2. ต
องมุ;งเสนอพฤติกรรมอันเปYนส;วนของแผนงานท่ีต
องการให
เกิดข้ึน 
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3. นโยบายนั้นๆ ต
องกําหนดการกระทําต;างๆ ท่ีต
องเลือกนํามาปฏิบัติและการปฏิบัติดังกล;าว

นี้จําเปYนต
องให
สอดคล
องท้ังเง่ือนเวลาและสถานท่ี 

4. นโยบายต
องมีการประกาศให
บุคคลท่ัวไปรับรู
หรือรับทราบซ่ึงการประกาศดังกล;าวอาจ

ออกมาในรูปจัดการพิมพ)อย;างเปYนงานเปYนการแถลงต;อรัฐสภาหรือการแถลงข;าวผ;านสื่อมวลชนเปYน

ต
น 

การบริการสาธารณะ 
การให
บริการสาธารณะถือเปYนภารกิจสังคมของรัฐท่ีต
องจัดให
มีและให
บริการอย;างท่ัวถึง

ข
าราชการจึงเปYนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะนําบริการสาธารณะไปสู;ประชาชนข
าราชการจึงเปYนตัวจักรท่ี

สําคัญถ
าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการค
าแล
วรัฐบาลจะเปรียบเสมือนผู
ขายบริการซ่ึงผู
ท่ีมา

ขอรับบริการก็คือประชาชน 

สิริพร มณีภัณฑ) (2538) กล;าวว;าบริการสาธารณะหมายถึงองค)กรท่ีมีข้ึนเพ่ือสนองความ

ต
องการส;วนรวมของประชาชนหรือทําให
เกิดความสะดวกสบายในการอยู;ร;วมกันในชุมชนเช;นองค)การ

ขนส;งสาธารณะองค)การรถไฟเปYนต
นซ่ึงมุ;งเน
นภาระของฝxายปกครองท่ีจะต
องดําเนินการจัดทําใน

ฐานะรัฐสวัสดิการและมีรูปแบบในการจัดทําท่ีแตกต;างกันไปตามลักษณะของงานท่ีองค)กรฝxาย

ปกครองนั้นๆ รับผิดชอบโดยมีกฎหมายรองรับเพ่ือประโยชน)มหาชนหรือประโยชน)สาธารณะ 

ประยูร กาญจนดุล (2538) กล;าวว;าบริการสาธารณะหมายถึงกิจการท่ีอยู;ในความอํานวยการ

หรืออยู;ในการควบคุมของฝxายปกครองท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือสนองความต
องการส;วนรวม

ของประชาชน 

นันทวัฒน)บรมานันท) (2543) กล;าวว;า บริการสาธารณะนั้นจะต
องประกอบไปด
วยเง่ือนไข 2 

ประการคือ 

1.กิจกรรมท่ีถือว;าเปYนบริการสาธารณะต
องเปYนกิจกรรมท่ีเก่ียวข
องกับนิติบุคคล ได
แก;

กิจกรรมท่ีรัฐองค)กรปกครองส;วนท
องถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจเปYนผู
ดําเนินการเองและยังหมายความรวมถึง

กรณีท่ีรัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให
เอกชนเปYนผู
ดําเนินการด
วย 

2.เปYนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค)เพ่ือประโยชน)สาธารณะและตอบสนองความต
องการของ

ประชาชน 

กล;าวโดยสรุปการพิจารณานิยามและความหมายของคําว;า “บริการสาธารณะ” จะต
อง

พิจารณาจากองค)ประกอบ 2 ประการคือ 
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1.บริการสาธารณะเปYนกิจการท่ีอยู;ในความอํานวยการหรือความควบคุมของฝxายปกครอง

ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของบริการสาธารณะคือต
องเปYนกิจการท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความต
องการ

ส;วนรวมของประชาชนซ่ึงก็คือเปYนกิจการท่ีอยู;ในความอํานวยการของรัฐแต;เนื่องจากปgจจุบันภารกิจ

ของรัฐมีมากข้ึนกิจกรรมบางอย;างต
องใช
เทคโนโลยีในการจัดทําสูงใช
เงินลงทุนสูงและรัฐไม;มีความ

พร
อมจึงต
องมอบให
บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเปYนหน;วยงานของรัฐหรือเอกชนเปYนผู
ดําเนินการซ่ึงเม่ือรัฐมอบ

หน
าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให
บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดทําแล
วบทบาทของรัฐในฐานะผู
จัดทํา

หรือผู
อํานวยการก็จะเปลี่ยนไปเปYนผู
ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะควบคุมความปลอดภัย

รวมท้ังควบคุมค;าบริการท้ังนี้เพ่ือให
ประชาชนได
รับผลประโยชน)ตอบแทนมากท่ีสุดและเดือดร
อนน
อย

ท่ีสุด 

2. บริการสาธารณะจะต
องมีวัตถุประสงค)เพ่ือสาธารณะประโยชน)โดยความต
องการส;วนรวม

ของประชาชนแบ;งได
เปYน 2 ประเภทคือความต
องการท่ีจะมีชีวิตอยู;อย;างสุขสบายและความต
องการท่ี

จะอยู;อย;างปลอดภัยดังนั้นบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทําจึงต
องมีลักษณะท่ีสนองต;อความต
องการของ

ประชาชนท้ังสองประการดังกล;าว กิจการใดท่ีรัฐเห็นว;ามีความจําเปYนต;อการอยู;อย;างปลอดภัยหรือ

การอยู;อย;างสุขสบายของประชาชน รัฐก็จะต
องเข
าไปจัดทํากิจกรรมนั้นและนอกจากนี้ในการจัดทํา

บริการสาธารณะของรัฐรัฐไม;สามารถจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน)ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

หรือกลุ;มหนึ่งกลุ;มใดได
 รัฐจะต
องจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอย;างเสมอภาคและเท;า

เทียมกัน 

 

2.4. แนวคิดเก่ียวกับเทศบาลและการบริหารงานเทศบาล 

 ความเปaนมาของเทศบาล 
 แนวความคิดการจัดการปกครองส;วนท
องถ่ินในประเทศไทยมีข้ึนครั้งแรกในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู;หัว ซ่ึงพระองค)ทรงปฏิรูประเบียบวิธีการบริหารราชการ

แผ;นดินท่ีปฏิบัติอยู;เดิมเสียใหม;เพ่ือให
มีความทันนานาอารยประเทศ นอกจากนี้พระองค)ยังทรงมี

พระราชดําริท่ีจะให
ประชาชนพลเมืองได
เข
ามามีส;วนร;วมในการปกครองประเทศอีกด
วย เพ่ือให


เปYนไปตามทัศนคติใหม;ของระบบการปกครองแบบตะวันออก อันเปYนผลสืบเนื่องจากการท่ีพระองค)

ได
เสด็จทอดพระเนตรกิจการปกครองต;างๆ ในทวีปยุโรป 
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 สําหรับรูปแบบการปกครองท
องถ่ินได
ทรงเริ่มจัดต้ังนั้น พระองค)ทรงพระราชดําริให
ทดลอง

การปกครองฝyกฝนรูปการปกครองแบบสุขาภิบาลข้ึนในกรุงเทพฯ เม่ือก;อนป�พ.ศ.2440 และได
ตรา

พระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ พ.ศ.2440 แต;การจัดต้ังสุขาภิบาลยังไม;มีลักษณะเปYนการ

ปกครองตนเอง เพราะกําหนดให
มีผู
บริหารเปYนข
าราชการประจําท้ังสิ้น ครั้นในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.

2448 พระองค)ได
ทรงจัดต้ังสุขาภิบาลตําบลท;าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ซ่ึงถือได
ว;าเปYนการ

ปกครองหัวเมืองแห;งแรกของประเทศไทย ด
วยผลของการจัดสุขาภิบาลท่ีท;าฉลอมเปYนประโยชน)แก;

ทางราชการ จึงมีการขยายการจัดต้ังสุขาภิบาลออกไปในท
องถ่ินต;างๆ เพ่ิมมากข้ึนและถือว;า

สุขาภิบาลเหล;านี้ คือสถาบันปกครองท
องถ่ินอันเปYนท่ีมาของการปกครองรูปแบบเทศบาลในปgจจุบัน 

 การจัดตั้งเทศบาล 
 หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได
มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

เทศบาล พ.ศ.2476 และกําหนดให
เทศบาลเปYนองค)กรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารส;วน

ท
องถ่ินพร
อมกับมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบการบริหารปกครองตนเองของเทศบาลและได
มี

การปรับปรุงกฎหมายอยู; เปYนระยะๆ จนกระท่ังในสมัยท่ีจอมพลแปลก พิบูลย)สงคราม เปYน

นายกรัฐมนตรีได
มีการพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ข้ึนใช
แทนกฎหมายเก;าท้ังหมด (สนธิ เต

ชานันท), 2545 ) และในปgจจุบันได
มีการแก
ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546 และนับว;าเปYน

หน;วยงานในการปกครองระดับท
องถ่ินท่ีมีลักษณะท่ีกระจายอํานาจการปกครองเพ่ือให
ประชาชนเข
า

มามีส;วนร;วมในการปกครองระดับท
องถ่ินให
มากท่ีสุด 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายได
กําหนดหลักเกณฑ)ในการพิจารณาจัดต้ังท
องถ่ินเปYนเทศบาลไว
 

3 ประการคือ 

 1.จํานวนและความหนาแน;นของประชากรในท
องถ่ิน 

 2.ความเจริญทางเศรษฐกิจของท
องถ่ิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได
ตามกฎหมาย

กําหนด และงบประมาณรายจ;ายในการดําเนินกิจการท
องถ่ิน 

 3.ความสําคัญทางการเมืองของท
องถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท
องถ่ินนั้นๆ สามารถ

พัฒนาความเจริญได
รวดเร็วมากน
อยเพียงใด (กุลธน ธนาพงศธร,2531) 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกDไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546 ได
กําหนด
เทศบาลไว
 3 ประเภทดังนี้ 
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 1. เทศบาลตําบล ได
แก; ท
องถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปYนเทศบาล

ตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให
ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว
ด
วย 

 2. เทศบาลเมือง ได
แก; ท
องถ่ินอันเปYนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด หรือท
องถ่ินชุมนุมชนท่ีมี

ราษฎรต้ังแต;หนึ่ งหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายได
พอควรแก;การท่ีจะปฏิบั ติหน
า ท่ีอันต
องทําตาม

พระราชบัญญัติ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปYนเทศบาลเมือง ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยนั้นให
ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว
ด
วย 

 3. เทศบาลนคร ได
แก; ท
องถ่ินชุมนุมชนท่ีมาราษฎรต้ังแต;หนึ่งหม่ืนห
าพันคนข้ึนไป ท้ังมี

รายได
พอควรแก;การ ท่ีจะปฏิ บั ติหน
า ท่ี อันต
องทําตามพระราชบัญญัติ และซ่ึงมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปYนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให
ระบุชื่อและเขต

เทศบาลไว
ด
วย 

 องค$การเทศบาล 
 1.สภาเทศบาล ประกอบด
วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว;าด
วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท
องถ่ินหรือผู
บริหารท
องถ่ินตามจํานวนต;อไปนี้ 

 สภาเทศบาลตําบล ประกอบด
วยสมาชิกจํานวน  12 คน 

 สภาเทศบาลเมือง ประกอบด
วยสมาชิกจํานวน 18 คน 

 สภาเทศบาลนคร  ประกอบด
วยสมาชิกจํานวน 24 คน 

 2. นายกเทศมนตรี ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว;าด
วยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาท
องถ่ินหรือผู
บริหารท
องถ่ิน 

 อํานาจหนDาท่ีของเทศบาล (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก
ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 12 
พ.ศ.2546) หน
าท่ีท่ีต
องทําในเขตเทศบาล 
 1. รักษาความสงบเรียบร
อยของประชาชน 

 2. ให
มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

 4. ปeองกันและระงับโรคติดต;อ 

 5. ให
มีเครื่องใช
ในการดับเพลิง 

 6. ให
อบรมราษฎรให
ได
รับการศึกษา 
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 7. ส;งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู
สูงอายุ และผู
พิการ 

 8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปgญญาท
องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท
องถ่ิน 

 9. หน
าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให
เปYนหน
าท่ีของเทศบาล 

 หนDาท่ีท่ีอาจทําในเขตเทศบาล 
 1.ให
มีน้ําสะอาดหรือการประปา 

 2. ให
มีโรงฆ;าสัตว) 

 3. ให
มีตลาด ท;าเทียบเรือและท;าข
าม 

 4. ให
มีสุสานและฌาปนสถาน 

 5. บํารุงและส;งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

 6. ให
มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ)รักษาคนเจ็บไข
 

 7. ให
มีและบํารุงไฟฟeาหรือแสงสว;างโดยวิธีอ่ืน 

 8. ให
มีและบํารุงทางระบายน้ํา 

 9. เทศพานิชย) (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 มีหน
าท่ีท่ีต
องทํา
ในเขตเทศบาลดังต;อไปนี้ 
 1.การจัดทําแผนพัฒนาท
องถ่ินของตนเอง 

 2.การจัดให
มีและบํารุงทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

 3.การจัดให
มีและควบคุมตลาด ท;าเทียบเรือ ท;าข
าม และท่ีจอดรถ 

 4.การสาธารณูปโภคและการก;อสร
างอ่ืนๆ 

 5.การสาธารณูปการ 

 6.การส;งเสริอม การฝyก และประกอบอาชีพ 

 7.การพานิชย) และการส;งเสริมการลงทุน 

 8.การส;งเสริมการท;องเท่ียว 

 9.การจัดการศึกษา 

 10.การสังคมสงเคราะห) และการพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู
ด
อยโอกาส 

 11.การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปgญญาท
องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท
องถ่ิน 

 12.การปรับปรุงและแหล;งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู;อาศัย 
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 13.การจัดให
มีและบํารุงสถานท่ีพักผ;อนหย;อนใจ 

 14.การส;งเสริมกีฬา 

 15.การส;งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 16.ส;งเสริมการมีส;วนร;วมของราษฎรในการพัฒนาท
องถ่ิน 

 17.การรักษาความสะอาดและความเปYนระเบียบเรียบร
อยของบ
านเมือง 

 18.การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

 19.การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 20.การจัดให
มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว) 

 22.การจัดให
มีและควบคุมการฆ;าสัตว) 

 23.การรักษาความปลอดภัย ความเปYนระเบียบเรียบร
อย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืนๆ 

 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชน)จากปxาไม
 ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล
อม 

 25. การผังเมือง 

 26. การขนส;งและการวิศวกรรมจราจร 

 27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 28. การควบคุมอาคาร 

 29. การปeองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 30. การรักษาความสงบเรียบร
อย การส;งเสริมและการสนับสนุนการปeองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน 

 31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปYนผลประโยชน)ของประชาชนในท
องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจให
แก;องค)กรปกครองส;วนท
องถ่ินประกาศกําหนด (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2546) 

 ดังนั้นจึงสรุปได
ว;า อํานาจหน
าท่ีเทศบาลเกิดจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก
ไข

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 12นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.
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2542 ซ่ึงแต;ละพระราชบัญญัตินั้นก็มีการกําหนดภาระหน
าท่ีท่ีสอดคล
องกันซ่ึงแต;ละเทศบาลสามารถ

นําไปใช
ให
สอดคล
องตามบริบทพ้ืนท่ีของแต;ละเทศบาล 

  

2.5 แนวคิดการบริหารผลสัมฤทธิ์ 

 ในอดีตการบริหารงานขององค)การภาครัฐจะเน
นท่ีการบริหารปgจจัยนําเข
า (Input) ซ่ึงได
แก;
ทรัพยากรท่ีองค)การภาครัฐจะใช
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงได
แก; คน เงิน วัสดุอุปกรณ) และอ่ืน ๆ โดยใช

วิธีการเน
นการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และความถูกต
องตามกฎหมาย มาตรฐานท่ีวางไว
 รวมท้ัง
การควบคุมตรวจสอบก;อนการดําเนินการ ( สุพจน) ทรายแก
ว,2545) ซ่ึงเปYนผลสืบเนื่องมาจากการยึด
ติดทฤษฎีองค)การระบบราชการเพ่ือเสริมสร
างเอกภาพของการบังคับบัญชา ซ่ึงเชื่อว;าจะช;วยให
การ
บริหารงานของระบบราชการเปYนไปอย;างปลอดจากระบบอุปถัมภ) มีความเปYนกลางท้ังในเชิงการเมือง
และการส;งมอบบริการสาธารณะ ซ่ึงการคิดเช;นนี้มีผลทําให
ระบบราชการในอดีตต้ังหน;วยงานกลาง
ด
านการบริหารงานบุคคล การวางแผน การงบประมาณ เพ่ือทําหน
าท่ีออกกฎระเบียบสําหรับใช
เปYน
กรอบในการปฏิบัติงานของหน;วยงานราชการข้ึน ( Peters, 1995 อ
างถึงในสุพจน) ทรายแก
ว,2545) 
ประเทศไทยก็ได
ก;อต้ัง สํานักงานคณะกรรมการข
าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ สํานักงาน
ตรวจเงินแผ;นดินทําหน
าท่ีเช;นท่ีกล;าวตามลําดับ การถูกวางกรอบเช;นนี้ ส;งผลให
ระบบราชการเต็มไป
ด
วยกรอบในเชิงกฎหมาย ระเบียบและข
อบังคับท่ีมากหลายมีการควบคุมตรวจสอบก;อนการ
ดําเนินการท่ีเข
มงวดและรวมถึงการมีโครงสร
างองค)การท่ีมีลําดับข้ันลดหลั่นกันมาใหญ;โตต;อเนื่อง 
และสุดท
ายได
ส;งผลให
ระบบราชการและข
าราชการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากหลักการท่ีพึงประสงค) 
( Goal Displacement ) เม่ือการทํางานไม;ได
ยึดเอาหลักผลลัพธ)ของงานแต;กลับไปถือเอากฎระเบียบ
ท่ีวางไว
เปYนเปeาหมาย ท้ังท่ีระเบียบนั้นบางครั้งไม;ได
สอดคล
องกับสถานการณ) อันส;งผลต;อเนื่องให
เกิด
ความล;าช
าของการปฏิบัติงาน และเกิดการเลือกปฏิบัติในบางเรื่อง ไม;อาจตอบสนองความต
องการ
ของประชาชนท่ีมารับบริการได
อย;างเกิดประสิทธิภาพ ( สุพจน) ทรายแก
ว,2545) จึงก;อให
เกิดกระแส
เรียกร
องให
ระบบราชการต
องทบทวนบทบาทการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให
เกิดการสอดรับกับบทบาทท่ี
ควรจะเปYนตามความคาดหวังของประชาชนและผู
รับบริการ 
 พระราชกฤษฎีกาว;าด
วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี ( 2546 ) การ

บริหารราชการแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานมุ;งเน
นผลลัพธ)ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน

ท่ีสอดคล
องเปYนไปในแนวทางเดียวกับภารกิจ และวัตถุประสงค)ท่ีกําหนดข้ึนไว
สําหรับงานนั้น ๆ โดย

ผลลัพธ)ท่ีเกิดมีความคุ
มค;ากับการใช
ทรัพยากรอย;างมีประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดตัวข้ีวัดผลการ
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ทํางานได
อย;างชัดเจน ซ่ึงจะแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานอย;างมีประสิทธิภาพและเปYน

ประโยชน)ตรงต;อความต
องการของประชาชน 

 ทิพาวดี เมฆสวรรค$ ( 2543) การบริหารแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารโดยมุ;งเน
นท่ี
ผลลัพธ)เปYนหลัก ใช
ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวบ;งชี้เปYนตัวสะท
อนผลงานให
ออกมาเปYน
รูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให
ดียิ่งข้ึนและแสดงผลงานต;อสาธารณะ 

 Canadian International Development Agency หรือ CIDA (2000) ได
นําเสนอ
หลักการพ้ืนฐานของนโยบายและการปฏิบัติหน
าท่ีสําคัญของการบริหารแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ไว
 6 
ประการดังนี้ 
 1.การมีส;วนร;วม ( Participation ) การมีส;วนร;วมในการบริหารแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์นี้ จะเสริม

ให
การดําเนินงานบรรลุเปeาหมาย นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนควรมาจากการยอมรับร;วมกันของผู
มี

ส;วนได
ส;วนเสีย 

 2. ความรับผิดชอบชอบหรือความพร
อมรับผิด ( Accountability ) บนพ้ืนฐานการมีส;วนร;วม 

ซ่ึงพบว;าการมีส;วนร;วมนั้น เปYนปgจจัยสําคัญของการเกิดความรู
สึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม

โครงการ 

 3. ความโปร;งใส ( Transparency ) ของรายงานผลการดําเนินงานต;าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ท่ี

คาดหวังและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข
องสามารถวัดได
 สามารถตรวจสอบได
 

 4. ความเรียบง;าย ( Simplicity ) แนวทางในการปฏิบัติงานควรมีการปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบ

ลักษณะท่ีง;ายต;อการทําความเข
าใจและนําไปปรับใช
กับการทํางาน 

 5. การเรียนรู
จากการปฏิบัติ ( Learning by Doing ) คือการทําซํ้า ๆ เพ่ือให
เกิด

ประสบการณ)และการเรียนรู
 โดยท่ัวไปมักเปYนเรื่องของการลองผิดลองถูก ซ่ึงจัดว;าเปYนบทเรียนท่ี

สําคัญ 

 6. การนําไปใช
อย;างกว
างขวาง ( Broaden application ) ในทุกโครงการควรมีการกําหนด

กรอบการปฏิบัติให
สอดคล
องกับวัตถุประสงค)และควรใช
หลักการปริหารแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์

เช;นเดียวกัน 
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 กระบวนการของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม̀ 

 การบริหารงานแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ นับว;าเปYนเครื่องมือของการบริหารจัดการแบบใหม;ท่ีมา

พร
อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม; (New Public Management ) ซ่ึงมีการนํามาใช
กับ

ภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศท้ังสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด) และ

ประเทศในแถบเอเชีย เช;น ญ่ีปุxน สิงคโปร) และฮ;องกง โดยได
รับความนิยมนํามาใช
เพ่ือปรับปรุงระบบ

และวิธีการบริหารราชการแบบเดิมท่ีให
ความสําคัญกับปริมาณทรัพยากรนําเข
า ได
แก;จํานวน

งบประมาณ อัตรากําลัง อาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ)ต;าง ๆ มีการใช
กฎระเบียบท่ีรัดกุมควบคุม

การปฏิบัติราชการมิให
ข
าราชการใช
ดุลพินิจมากเกินไป รวมถึงมีกระบวนการการทํางานท่ีลดหลั่นตาม

สายการบังคับบัญชาอันส;งผลให
บริการท่ีเปYนผลผลิตของระบบราชการมีต
นทุนสูง และประชาชน

ผู
รับบริการไม;พอใจบริการท่ีล;าช
า ไม;สะดวกมาเปYนการบริหารแบบมุ;งเน
นผลการปฏิบัติงานเพ่ือให


องค)การบรรลุวัตถุประสงค)และเปeาหมาย เปYนการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององค)การท่ีทุกคน

ต
องการมีส;วนร;วม เพ่ือให
เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต;อประชาชน

และยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค)การให
สามารถตอบสนองความต
องการของผู
รับบริการได
ดี

ยิ่งข้ึน โดยใช
การสร
างตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีเปYนรูปธรรม พร
อมกับวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับ

เปeาหมายท่ีกําหนด นําไปสู;การปรับปรุงกระบวนการทํางานอ่ืน ๆ ต;อไปได
 การบริหารแบบมุ;ง

ผลสัมฤทธิ์นี้ ประกอบไปด
วยข้ันตอนท่ีสําคัญ ๆ 4 ข้ันตอน ( ทศพร ศิริสัมพันธ$, 2543) 

 1.การวางแผนยุทธศาสตร)ขององค)การซ่ึงองค)การจะต
องทําการกําหนดทิศทางโดยรวมว;าจะ

ทําอะไรอย;างไร ซ่ึงเปYนเรื่องของการวางแผนกลยุทธ) เพ่ือทําการวิเคราะห)สภาพแวดล
อมท้ังภายใน

และภายนอกองค)การ 

 2. การกําหนดรายละเอียดของตัวบ;งชี้วัดผลดําเนินงาน เม่ือผู
บริหารได
ทําการตกลงร;วม

เก่ียวกับตัวบ;งชี้วัดผลการดําเนินงานแล
ว จะเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข
อมูลหลักฐานเก่ียวกับ

สภาพในปgจจุบัน เพ่ือช;วยในการกําหนดความชัดเจนของตัวบ;งชี้ดังกล;าว ท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ 

 3. การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู
บริหารจะต
องจัดให
มีการตรวจสอบและ

รายงานผลการดําเนินงานของแต;ละตัวบ;งชี้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
 เพ่ือแสดงถึงความก
าวหน
าและ

สัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงาน 
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 4. การให
รางวัลตอบแทน หลังจากท่ีได
พิจารณาผลการดําเนินงานแล
ว ผู
บริหารจะต
องมีการ

ให
รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได
ตกลงกันไว
 

 ลักษณะขององค)กรท่ีบริหารแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ (สนั่น เถาชารี,2555 ) 

 องค)กรท่ีใช
ระบบบริหารแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ จะมีลักษณะท่ัว ๆ ไป ดังต;อไปนี้ 

 1. มีพันธกิจ วัตถุประสงค)ขององค)กรท่ีชัดเจน และมีเปeาหมายท่ีเปYนรูปธรรมโดยเน
นท่ี

ผลผลิตและผลลัพธ) ไม;เน
นกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ 

 2. ผู
บริหารขององค)กรต;างมีเปeาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน และเปeาหมายเหล;านั้นสั้น 

กระชับ ไม;คลุมเครือและเปYนเปeาหมายท่ีมีฐานมาจากพันธกิจขององค)การนั้น 

 3. เปeาหมายจะวัดได
อย;างเปYนรูปธรรมโดยมีตัวบ;งชี้ท่ีชัดเจน เพ่ือให
สามารถติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค)กรอ่ืนท่ีมีลักษณะงานท่ีเทียบเคียงกันได
 

 4. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให
หน;วยงานหรือโครงการต;าง ๆ จะพิจารณาจาก

ผลลัพธ)ของงานเปYนหลัก ซ่ึงจะสอดคล
องกับการให
ค;าตอบแทน สวัสดิการและรางวัลแก;บุคลากรท่ีจะ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปYนหลัก 

 5. บุคลากรทุกคนรู
ว;างานท่ีองค)กรคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค)กรจะคิดเสมอว;างานท่ีตน

ทํานั้น เพ่ือให
เกิดผลอย;างไร ผลท่ีเกิดข้ึนจะช;วยให
บรรลุเปeาหมายของโครงการและองค)กรอย;างไร 

และทุกคนรู
สึกรับผิดชอบต;อผลงานท่ีได
กําหนดไว
อย;างเหมาะสมกับกําลังความสามารถของแต;ละคน 

 6. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารการเงิน บริหารคนสู;หน;วยงานระดับล;าง

เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุผลได
อย;างเหมาะสม เปYนการเป|ดโอกาสให
ผู
บริหารระดับต
นและ

ระดับกลาง ซ่ึงเข
าใจปgญหาเปYนอย;างดีได
เปYนผู
แก
ไขปgญหาและสะสมประสบการณ)เพ่ือก
าวสู;การเปYน

ผู
บริหารระดับสูงต;อไป 

 7. มีวัฒนธรรมและอุดมการณ)ร;วมกัน เพ่ือการทํางานท่ีสร
างสรรค) เปYนองค)กรท่ีมุ;งม่ันจะ

ทํางานร;วมกันเพ่ือให
บรรลุเปeาหมายท่ีกําหนดไว
 

 8. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดี เนื่องจากมีโอกาสได
ปรับปรุงงานและใช
ดุลยพินิจในการ

ทํางานท่ีกว
างขวางข้ึน 

 จากแนวคิดในเรื่องการบริหารงานแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ ของนักวิชาการอาจกล;าวสรุปได
ว;า การ

บริหารแบบมุ;งผลสัมฤทธิ์ คือการบริหารท่ีให
ความสําคัญต;อผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผล

ผลสําเร็จในการดําเนินงานขององค)กร ท้ังในแง;ปgจจัยนําเข
า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ) ซ่ึง
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จะต
องมีการกําหนดตัวบ;งชี้วัดผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators : KPIs ) รวมท้ัง 

การกําหนดเปeาหมาย และ วัตถุประสงค)ขององค)กร 

 

2.6 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขDอง 

 หลักการบริหารของ Henry Fayol (พิพัฒน) ไทยอารี,2551) ได
นําเสนอแนวคิดหลักการ

บริหารองค)กร ซ่ึงได
อธิบายวิธีการทํางานขององค)กร ซ่ึงสามารถนําไปปรับใช
ได
กับทุกองค)กร มี 5 

ประการดังนี้ 

 1. การวางแผน ( Planning ) คือการกําหนดสิ่งท่ีองค)กรต
องการจะบรรลุในอนาคต ซ่ึงการ

วางแผนจะต
องเปYนเอกภาพ กระชับ ชัดเจน มีความยืดหยุ;น และต;อเนื่อง 

 2. การจัดองค)กร ( Organizing ) คือการแบ;งงานกันทําในหน;วยงาน และการกําหนด

หน;วยงานย;อยในองค)กร เพ่ือให
องค)กรบรรลุผล 

 3. การสั่งการ ( Command ) คือความสามารถในการสั่งการและมอบหมายงานให
แก;

ผู
ปฏิบัติงาน และความสามารถในการจัดการบุคคลในองค)กร 

 4. การประสานงาน ( Co-ordination ) เปYนการเชื่อมโยงและสร
างความกลมกลืนในการ

ดําเนินการขององค)กรให
เกิดผลตามท่ีต
องการ 

 5. การควบคุม ( Control ) คือการตรวจสอบการทํางานขององค)กร ท้ังนี้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

และมุ;งแก
ไขข
อผิดพลาดต;างๆท่ีเกิดข้ึนในกาปฏิบัติงาน 

 แนวคิด In search of excellent ของ Tomas J. Peter และ Robert H. 

Waterman,Jr. ได
นําเสนอลักษณะองค)กรท่ีจะประสบความสําเร็จประกอบไปด
วยลักษณะ 8 

ประการดังนี้(พิพัฒน) ไทยอารี,2551) 

 1. องค)กรจะเน
นการลงมือปฏิบัติ ( Bias for action )ทุก ๆ ส;วนต
องลงมือทํางานเอง 

 2. ความใกล
ชิดกับผู
รับบริการ ( Closeness to the customer ) องค)กรจะต
องเข
าถึงลูกค
า

หรือผู
รับบริการขององค)กร 

 3. ให
ความอิสระในการดําเนินงาน ( Autonomy and entrepreneurship ) จะเน
นให


อิสระแก;ผู
ปฏิบัติงาน 

 4. ความเชื่อว;าผลงานเกิดจากผู
ปฏิบัติงาน ( Productivity though people ) 
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 5. การสร
างค;านิยมหรืออุดมการณ)ร;วมกันเปYนแรงผลักดันในการทํางาน ( Hands on, value 

driven) 

 6. การทํางานท่ีคุ
นเคย ( Stick to the knitting ) การทํางานท่ีคุ
นเคยจะทําให
เชี่ยวชาญและ

เกิดผลงานท่ีดี 

 7. การสร
างโครงสร
างองค)กรแบบเรียบง;ายและใช
บุคคลน
อย (Simple from and lean 

staff ) ซ่ึงจะทําให
องค)กรมีความคล;องตัว 

 8. การจัดการท่ีเข
มงวดในเรื่องจําเปYน และผ;อนปรนในเรื่องท่ีไม;สําคัญ ( Simultaneous 

Loose tight properties ) เน
นการเข
มงวดในเรื่องสําคัญๆส;วนเรื่องท่ีไม;สําคัญองค)กรไม;จําเปYนต
อง

เน
นหนักในเรื่องเหล;านั้น 

 ทฤษฎีการบริหารของ Frederick Taylor (บรรยงค) โตจินดา,2547 ) 
 1. กําหนดงานและปรับปรุงระบบการผลิตด
วยการหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด (One Way ) ในการ

ทํางานแต;ละอย;าง โดยวางข้ันตอนในการทํางานไว
อย;างดีท่ีสุด ท้ังนี้การหาวิธีท่ีดีท่ีสุดจะต
องมีการ

ทดลองและวิเคราะห)แบบวิทยาศาสตร) 

 2. คัดเลือกบุคคลและจัดบุคคลเข
าทํางาน โดยหาวิธี ท่ีเหมาะสมเพ่ือให
ได
บุคคลท่ีมี

ความสามารถท่ีสุดมาทํางาน 

 3. จัดฝyกอบรมบุคคลให
สามารถปฏิบัติงานตามวิธีการท่ี “ดีท่ีสุด” นั้นอย;างดีก;อนท่ีจะ

ปฏิบัติงาน 

 4. กําหนดระดับผลผลิตท่ีคาดหวังหรือมาตรฐาน ( Standard ) ของผลผลิตเพ่ือให
คนทํางาน

ได
ถึงเปeาหมาย ( Objective ) ในการปฏิบัติ และเพ่ือประโยชน)ในการควบคุมการผลิตของผู
จัดการว;า

สามารถปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานหรือไม;แค;ไหน 

 5. ให
รางวัลหรือค;าตอบแทนพิเศษ แก;ผู
ปฏิบัติงานท่ีมีผลผลิตสูงกว;ามาตรฐานท่ีกําหนด โดย

จะต
องถือว;าในการจัดการนั้น จะต
องเกิดประโยชน)สูงสุด 

 กล;าวโดยสรุปการบริหารแบบเทเลอร)นั้นถือเปYนการจัดการท่ีใช
แรงงานน
อยท่ีสุด ใช


ทรัพยากรน
อยท่ีสุด ใช
วิธีท่ีดีท่ีสุด พร
อมท่ีจะคัดเลือกคนท่ีดีท่ีสุดเข
าทํางานและฝyกอบรมให
รู
วิธีท่ีดี

ท่ีสุดในการทํางาน และให
ค;าตอบแทนท่ีเปYนธรรมทีสุด 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวขDองกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) เปYนคําท่ีถูกนํามาใช
กันอย;าง

แพร;หลาย จากการประมวลเอกสาร พบว;า มีผู
ให
ความหมายเก่ียวกับคําท้ังสอง ไว
ในความหมาย

ต;างๆ ดังนี้ 

ความหมายของประสิทธิภาพ Millet, (อ
างถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514 ) ได
ให
ทัศนะเก่ียวกับ 

ประสิทธิภาพว;า (Efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีก;อเกิดความพึงพอใจแก;มวลมนุษย) และ

ได
รับผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้นด
วย (Human Satisfaction and BenefitProduced)Simon, 

(อ
างถึงใน แสวงรัตนมงคลมาศ, 2514) ให
ทัศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพไว
คล
ายคลึงกัน คือ ถ
า

พิจารณาว;างานใดมีประสิทธิภาพสูงชุดให
ดูจากความสัมพันธ)ระหว;างปgจจัยนําเข
า(Input) กับผลผลิต 

(Output) ท่ีได
รับออกมาเพราะฉะนั้น ตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพนี้จึงเท;ากับผลผลิตลบด
วยปgจจัย

นําเข
าและถ
าเปYนการบริหาร ราชการและองค)กรของรัฐก็ควรบวกความพึงพอใจของผู
รับบริการ 

(Satisfaction) เข
าไป ด
วย ซ่ึงอาจเขียนเปYนสูตร ดังนี้ 

E = (0-1) + S 

E = EFFICIENCY คือ ประสิทธิภาพของงาน 

0 = OUTPUT คือ ผลผลิตหรืองานท่ีได
รับออกมา 

I = INPUT คือ ปgจจัยนําเข
าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช
ไป 

S = SATISFACTION คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา 

ประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจ หมายถึง การจัดการท่ีได
รับผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับการ

บริหารงานราชการในทางปฏิบัติวัดประสิทธิภาพได
ยากมากวิธีวัดประสิทธิภาพ ในวงราชการจึงหมาย

รวมถึงผลการปฏิบัติงานท่ีทําให
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นประสิทธิภาพในทางราชการจะต
องพิจารณา

ถึง คุณค;าทางสังคมจึงไม;จําเปYนต
องประหยัดหรือมีกําไร เพราะงานบางอย;างถ
าจะทําอย;างประหยัด 

อาจไม.มีประสิทธิภาพก็ได
 (อุทัย หิรัญโต, 2525 )ประสิทธิภาพ หมายถึง การมีสมรรถนะสูงสามารถมี

ระบบการทํางานท่ีก;อให
เกิดผลได
สูงสุดโดยท่ีผลผลิตท่ีมีมูลค;าสูงกว;าของทรัพยากรท่ีใช
ไป (ธงชัย 

สันติวงษ) และ ชัยยศ สันติวงษ), 2535 )ประสิทธิภาพเปYนสิ่งท่ีบ;งบอกผลงานของคนงาน (ปฏิบัติงาน) 

ในช;วงระยะเวลา หนึ่งซ่ึงใช
เปYนเครื่องวัดว;ามีการใช
ทรัพยากรขององค)กรหรือหน;วยงานเหมาะสม

เพียงไร (วิทยากร เชียงกูล,2540 )ประสิทธิภาพถือว;าเปYนส;วนหนึ่งของประสิทธิผล มีความสัมพันธ)กับ

ประสิทธิผลการวัดประสิทธิภาพโดยท่ัวไปจะวัดเปYนอัตราส;วนของผลผลิตต;อปgจจัยนําเข
าในการผลิต
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หรือค;าใช
จ;ายต;อหน;วยและมักเปYนเรื่องเศรษฐกิจ เกณฑ)การวัดประสิทธิภาพแบบนี้ อาจคลาดเคลื่อน

ได
เพราะไม;ได
คํานึงถึงด
านคุณภาพแต;คํานึงถึงปริมาณในรูปของกําไรหรือผลผลิตสูงสุดเพียงด
านเดียว 

ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพจึงต
องวัดความแตกต;างด
านคุณภาพของผลผลิตด
วย (จินดาลักษณ)วัฒน

สินธุ), 2530 ) 

 

ปtจจัยในการปฏิบัติงานใหDมีประสิทธิภาพ 

ปgจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพนั้น สมยศ นาวีการ (2544 ) กล;าวว;ามีปgจจัย 

7 ประการท่ีมีอิทธิพลต.อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค)การคือ 

1. กลยุทธ) (Strategy) คือ กลยุทธ)เก่ียวกับการกําหนดภารกิจการพิจารณาจุดอ;อน จุดแข็ง

ภายในองค)การโอกาส และอุปสรรคภายนอก 

2. โครงสร
าง (Structures) โครงสร
างขององค)การท่ีเหมาะสมจะช;วยในการ ปฏิบัติงาน 

3. ระบบ (Systems) ระบบขององค)การท่ีจะบรรลุเปeาหมาย 

4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารเพ่ือบรรลุเปeาหมายขององค)การ 

5. บุคลากร (Staff) ผู
ร;วมองค)การ 

6. ความสามารถ (Skill) 

7. ค;านิยม (Shared Values) ค;านิยมร;วมของคนในองค)การ 

 

2.7งานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง 

 ปริญญา มีทอง  ( 2557 ) ได
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห
างฉัตร 
อําเภอห
างฉัตร จังหวัดลําปางพบว;า ประชาชนท่ีอาศัยอยู;ในเขตเทศบาลตําบลห
างฉัตร อําเภอห
าง
ฉัตร จังหวัดลําปาง เห็นว;าเทศบาลตําบลห
างฉัตรมีผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการบริหารงานการ
บริหารงาน อยู;ในระดับมากแสดงให
เห็นว;า ประชาชนท่ีอาศัยอยู;ในเขตเทศบาลตําบลห
างฉัตร อําเภอ
ห
างฉัตร จังหวัดลําปางมีความพึงพอใจและได
รับประโยชน)จากการบริหารงานของเทศบาลตําบลห
าง
ฉัตร มากในระดับหนึ่งหรือประชาชนอาจจะเกิดความไม;แน;ใจและไม;ไว
วางใจการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลห
างฉัตรจึงไม;กล
าท่ีจะพิจารณาตัดสินใจว;าจะให
ค;าน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบใน
ระดับสูงไว
ก;อน ซ่ึงเปYนปกตินิสัยของคนไทย 
 ประเทือง แผนทัด (2541 : บทคัดย;อ) ศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต;อการบริหารงานของ

องค)การบริหารส;วนจังหวัดสมุทรสาคร พบว;า ทัศนคติของประชาชนสามารถสรุปได
ดังนี้ 
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1. ความรู
และทัศนคติของประชาชนต;อการบริหารงานขององค)การบริหารส;วนจังหวัด

สมุทรสาครโดยรวมอยู;ในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมีต;อการบริหารงานขององค)การบริหารส;วน

จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา เขตท่ีอยู;อาศัย พบว;า อายุ และวุฒิ

การศึกษา มีความสัมพันธ)กับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต;อการบริหารงานขององค)การบริหารส;วน

จังหวัดสมุทรสาครอย;างมีนัยสําคัญท่ี .05 

ชมพูนุช กาศสกุล (2541 : บทคัดย;อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต;อองค)การ

บริหารส;วนตําบลปxาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม; พบว;า ประชาชนมีความคิดเห็นต;อปgญหาของ

องค)การบริหารส;วนตําบล 5 ประการ คือ สมาชิกองค)การบริหารส;วนตําบลมีความขัดแย
งกัน อบต.ไม;

เป|ดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการวางแผน อบต. ขาดการประชาสัมพันธ)ในการ

ดําเนินงานการจัดทําแผน โครงการไม;สามารถแก
ไขปgญหาในท
องถ่ินได
 งบประมาณไม;เพียงพอต;อการ

ดําเนินงานของ อบต. 

พระครูนนทวีรวัฒน)วีรธมฺโม (มีนุสรณ)) (2553 : บทคัดย;อ) ได
ทําการการวิจัยเรื่องการ

บริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี พบว;า เทศบาลตําบลปลายบางได
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมท้ัง ๖ ด
าน 

โดยภาพรวมอยู;ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต;ละด
านพบว;า มีการบริหารงานตามหลักสา

ราณียธรรม ๖ อยู;ในระดับมากทุกด
านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ

บริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรีจําแนกตามปgจจัยส;วนบุคคล พบว;า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปลายบาง มี

ความคิดเห็นแตกต;างกันตามเพศ และอายุ อย;างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว
 ส;วนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพต;างกัน มีความคิดเห็นต;อบริหารงาน

เทศบาลตําบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ ไม;แตกต;างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว
แนวทางการนํา

หลักสาราณียธรรม ๖ ไปประยุกต)ใช
สําหรับการบริหารงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ได
แก; ด
านเมตตากายกรรม เจ
าหน
าท่ีไม;ควรเลือกปฏิบัติในการให
บริการแก;ผู
มาใช


บริการ ควรให
บริการตามลําดับในการมาใช
บริการ เพ่ือความเปYนธรรมแก;ผู
รับบริการ ด
านเมตตา

วจีกรรม เจ
าหน
าท่ีกล;าววาจาสุภาพต;อผู
มาใช
บริการด
านเมตตามโนกรรม เจ
าหน
าท่ีต
องยึดถือ

ผลประโยชน)ส;วนรวมมาก;อนประโยชน)ส;วนตน ให
เกียรติประชาชนท่ีมาติดต;อ และต
อนรับด
วยไมตรี
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จิตท่ียิ้มแย
มแจ;มใส ด
านสาธารณโภคี เจ
าหน
าท่ีต
องมีความซ่ือสัตย) ไม;เห็นแก;สินจ
างรางวัล บริการ

ด
วยความเต็มใจ และมีความรับผิดชอบด
านสีลสามัญญตา ควรมีความซ่ือสัตย) สุจริต ไม;เห็นแก;พวก

พ
องสําคัญกว;าประเทศ หรือเห็นแก;ประโยชน)ส;วนตนมากกว;าประโยชน)ส;วนรวม ด
านทิฏฐิสามัญญตา 

ยอมรับฟgงความคิดเห็นของประชาชน และนํามาแก
ไขปรับปรุงตามสภาพจริง 

 

2.8 สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป 
 เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ต้ังอยู;เลขท่ี 194 หมู;ท่ี 4 ถนนสุขประชาสรรตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีพ้ืนท่ี 11.17 ตารางกิโลเมตร และห;างจากตัวจังหวัดลําปางประมาณ 83 

กิโลเมตร ได
รับการยกฐานะจาก “สุขาภิบาลดอนไชย” มาเปYน “เทศบาลตําบลดอนไชย” เม่ือวันท่ี 

25 พฤษภาคม 2542 ต;อมาได
มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2548 เปลี่ยนชื่อ

เปYนเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

 อาณาเขตติดต`อ 

 ทิศเหนือ ติดต;อกับ ตําบลนาแก 

 ทิศใต
  ติดต;อกับ ตําบลหลวงใต
 

 ทิศตะวันออก ติดต;อกับ ตําบลบ
านแหง 

 ทิศตะวันตก ติดต;อกับ ตําบลนาแก 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ส;วนใหญ;เปYนท่ีราบลุ;มแม;น้ํา โดยมีแม;น้ํางาว

ไหลผ;าน ลักษณะส;วนใหญ;เปYนท่ีราบ ท่ีดอน และท่ีสูง มีพ้ืนท่ีปxาสงวนแห;งชาติคือปxาสงวนแห;งแม;น้ํา

งาวฝg�งซ
าย แหล;งน้ําธรรมชาติคือ ห
วยถํ้า ห
วยแม;แหง เปYนต
น แหล;งน้ํานี้สามารถนํามาใช
ประโยชน)ใน

ด
านการเกษตรกรรมได
แต;ไม;เพียงพอตลอดเพราะในฤดูแล
งจะประสบปgญหาการขาดแคลนน้ําและมี

สภาพต้ืนเขิน 

 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอากาศแบบร
อนชื้น 3 ฤดู (ฤดูร
อน,ฤดูฝน,ฤดูหนาว) 

 -ฤดูร
อนจะเริ่มราว  เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส 

 -ฤดูฝนจะเริ่มราว  เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 183 มิลลิเมตร 
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 -ฤดูหนาวจะเริ่มราว  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ) อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส 

 ประชากร 

 ประชากรท้ังสิ้น 4,555 คน แยกเปYนชาย 2,154 คน หญิง 2,401 คน มีความหนาแน;นเฉลี่ย 

438 คน/ตารางกิโลเมตร (ข
อมูล ณ มิถุนายน 2558) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

 

หมู̀ หมู̀บDาน ครัวเรือน ประชากร 

(ชาย) 

ประชากร

(หญิง) 

รวม 

1 บ
านสบแหง 154 256 266 522 

2 บ
านศรีปeาน 209 298 321 619 

3 บ
านคุ
ม 379 344 467 811 

4 บ
านจําบอน,ดอนไชย,

หนองเต;า 

816 704 823 1,527 

5 บ
านใหม; 470 378 380 758 

6 บ
านทุ;งโปe 149 165 140 305 

รวม 2,177 2,154 2,401 4,555 

 

เขตการปกครอง 

เทศบาลตําบลหลวงเหนือมีเขตการปกครอง หรือเขตพ้ืนท่ีบริหารครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ

ตําบลหลวงเหนือ จํานวน 6 หมู;บ
าน 8 ชุมชน ดังนี้ 

 

6 หมู̀บDาน   8 ชุมชน 

หมู;ท่ี 1 บ
านสบแหง  ชุมชนบ
านสบแหง 

หมู;ท่ี 2 บ
านศรีปeาน  ชุมชนบ
านศรีปeาน 

หมู;ท่ี 3 บ
านคุ
ม   ชุมชนบ
านคุ
ม 

หมู;ท่ี 4 บ
านดอนไชย  ชุมชนบ
านดอนชัย 
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    ชุมชนบ
านหนองเต;า 

    ชุมชนบ
านจําบอน 

หมู;ท่ี 5 บ
านใหม;   ชุมชนบ
านใหม; 

หมู;ท่ี 6 บ
านทุ;งโปe  ชุมชนบ
านทุ;งโปe 

 

 การตั้งถ่ินฐานและการประกอบอาชีพ 

 การต้ังถ่ินฐาน มีการต้ังถ่ินฐานหนาแน;นตามแนวถนนพหลโยธินและลําน้ํางาว ซ่ึงเปYนทาง

หลวงแผ;นดินและลําน้ําสายหลักของอําเภองาว และมีอีกบางส;วนกระจายอยู;ท่ัวไป ตามเขตรอบนอก

กระจายออกไป 

 การประกอบอาชีพ สภาพสังคมของชุมชนส;วนใหญ;เปYนเกษตรกรรมและภาคธุรกิจร
านค
าทํา

ให
มีสัดส;วนการประกอบอาชีพกระจายไปตามลําดับดังนี้ ค
าขาย ทํานาทําไร; รับจ
างงานเกษตรกรรม 

รับราชการ รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 

 

ดDานโครงสรDางพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคมขนส;ง 

 อําเภองาวสามารถติดต;อกับจังหวัดและอําเภอใกล
เคียงได
โดยทางรถยนต)ได
สะดวก ได
แก;

ทางหลวงแผ;นดินหมายเลข 1 ไปทางทิศเหนือไปสู;จังหวัดพะเยา,เชียงราย ไปทางทิศใต
 ไปสู;จังหวัด

ลําปางนอกเหนือจากนี้มรถนนภายในเขตเทศบาลอีกหลายสาย สายหลักๆ ได
แก; 

  1. ถนนพหลโยธิน 

  2. ถนนวังซ
าย 

  3. ถนนสุขประชาสรร 

  4. ถนนภานุรังสี 

 2. การจราจร 

 ในเขตเทศบาลมีถนนสายหลักท่ีมียานพาหนะแล;นเปYนประจําคือ ถนนพหลโยธิน ถนนวังซ
าย 

และถนนสุขประชาสรร 

 3. ระบบสาธารณูปการ/การสื่อสาร 
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  1.สามารถใช
บริการโทรคมนาคม สามารถติดต;อต;างประเทศไทย การติดต;อ

ภายในประเทศ มีตู
โทรศัพท)สาธารณะประเภทหยอดเหรียญ จํานวน 7 แห;ง ประเภทสอดบัตร 

จํานวน 5 แห;ง และโทรศัพท)ประจําบ
านจํานวน 524 เลขหมาย 

  2.การประปา เปYนท่ีต้ังของการประปาส;วนภูมิภาค จํานวน 1 แห;ง พ้ืนท่ีให
บริการ 

1,500 ครัวเรือน แต;จะมีปgญหาการขาดแคลนน้ําในช;วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 

 4. การใช
ท่ีดิน 

 ท่ีดินในเขตตําบลหลวงเหนือ ส;วนท่ีเปYนเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเดิมนั้นส;วนใหญ;เปYนท่ีอยู;อาศัย ร
าย

ค
าสํานักงานท้ังของเอกชน รัฐวิสาหกิจ และส;วนราชการ ในส;วนของการเกษตรจะมีการทํานา ทํา

สวน ทําสวนผลไม
 ประมาณ ร
อยละ 52.45 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

ดDานเศรษฐกิจ 
 โครงสร
างทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ประชากร

ส;วนใหญ;ประกอบอาชีพรับจ
างและค
าขาย เนื่องด
วยเปYนชุมชนท่ีใกล
แหล;งความเจริญทําให
ลักษณะ

การประกอบอาชีพมีความหลากหลายด
านอาชีพ รายได
ของประชาชนโดยเฉลี่ยประมาณ 2,500 

บาท/ครอบครัว/เดือน 

  1.การเกษตรกรรม พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจํานวน 

3,690 ไร; เปYนพ้ืนท่ีนา ร
อยละ 98.2พ้ืนท่ีไร; ร
อยละ 3.5 พ้ืนท่ีสวนรวมสวนผลไม
 ร
อยละ 3.7 จํานวน

ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 876 ครัวเรือน ร
อยละ 50.14 ผลผลิตท่ีสําคัญคือ ข
าว กระเทียม 

  2. การอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 4 แห;ง ซ่ึงมีคนงานตํ่า

กว;า 10 คน โรงสีข
าวขนาดเล็ก 3 แห;ง 

  3. การพาณิชยกรรมและบริการ 

  สถานประกอบการด
านพาณิชยกรรม 

  ธนาคาร   จํานวน  2 แห;ง 

  บริษัท   จํานวน  2 แห;ง 

  ห
างหุ
นส;วนจํากัด  จํานวน  9 แห;ง 

  ร
านค
าต;างๆ  จํานวน  113 แห;ง 

  ร
านสะดวกซ้ือ  จํานวน  4 แห;ง 

  ตลาดสดเอกชน  จํานวน  1 แห;ง 
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  โรงสี   จํานวน  1 แห;ง 

  โรงงานทํากระดาษสา จํานวน  1 แห;ง 

 สถานประกอบการเทศพาณิชย) 

  โรงฆ;าสัตว)  จํานวน  1 แห;ง 

 สถานประกอบการด
านบริการ 

ร
านขายอาหารในเขตเทศบาล จํานวน  27 ร
าน 

4. การท;องเท่ียว ทางเทศบาลมีแผนงานท;องเท่ียว ท่ีส;งเสริม ด
านวัฒนธรรม

ประเพณีท
องถ่ิน และโครงการท่ีจะปรับปรุงภูมิทัศน)บริเวณสะพานโยงให
เปYนแหล;งท;องเท่ียว 

เพราะเปYนสะพานโยงท่ีมีความเปYนมายาวนานและมีอายุเก;าแก;ท่ียังหลงเหลืออยู;ในปgจจุบัน 

5. การปศุสัตว) พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือไม;มีการประกอบกิจการปศุ

สัตว)ประเภทใด 

การคลังท
องถ่ิน การบริหารรายรับ - รายจ;าย ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายรับ  36,544,830.28 

รายจ;าย  30,540,039.37 

 

ดDานสังคม 

 1.ศาสนา 

  วัด/สํานักสงฆ) 1 แห;ง มีประชากรนับถือศาสนาพุทธและคริสต)ตามลําดับ ศาสนา

พุทธ 98.92 ศาสนาคริสต) 1.08 ศาสนสถาน มีวัด 4 แห;ง สํานักสงฆ) 1 แห;ง โบสถ)คริสต) 1 แห;ง 

2.วัฒนธรรม งานประเพณีท
องถ่ินท่ีสําคัญ 

งานเทศกาลป�ใหม; ระหว;าง วันท่ี 31 ธันวาคม 1 มกราคม ของทุกป� 

งานประเพณีสงกรานต) ระหว;าง 12 – 14 เมษายน ของทุกป� 

งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายนของทุกป� 

งานบุญสลากภัตต) ระหว;างเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกป� 

 3. สภาพสังคม 

  การศึกษา 

   โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  3 แห;ง 
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   โรงเรียนมัธยม   จํานวน  2 แห;ง 

  สถาบันองค)กรศาสนา 

   วัด/สํานักสงฆ)   จํานวน  5 แห;ง 

   โบสถ)    จํานวน  1 แห;ง 

  การโทรคมนาคม 

   ท่ีทําการไปรษณีย)  จํานวน  1 แห;ง 

 4. กีฬานันทนาการ/พักผ;อน 

   สนามกีฬาเอนกประสงค)  จํานวน  1 แห;ง 

   สนามฟุตบอล   จํานวน  2 แห;ง 

   สนามบาสเก็ตบอล  จํานวน  5 แห;ง 

   สนามตะกร
อ   จํานวน  4 แห;ง 

   สวนสาธารณะ   จํานวน  2 แห;ง 

 5. การสาธารณะสุข 

  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี สังกัด กระทรวงสาธารณะสุข จํานวน 1 แห;ง 30เตียง 

จํานวนบุคลากรทางการแพทย) อัตราส;วนประชากรเท;ากับ 1/590 คน คณะแพทย)และพยาบาล

จํานวน 60 คน เจ
าหน
าท่ีสาธารณะสุข 53 คนบุคลากรทางการแพทย)ท่ีปฏิบัติหน
าท่ีในสถานพยาบาล

ทุกแห;งทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ี 

แพทย)    จํานวน  4 คน 

   พยาบาล   จํานวน  50 คน 

   ทันตแพทย)   จํานวน  2 คน 

   เภสัชกร    จํานวน  4 คน 

   อสม.    จํานวน  97 คน 

  จํานวนผู
เข
ารับการรักษาในสถานพยาบาลต;อป� รัฐ(ผู
ปxวยใน) จํานวน 1,734 คน 

(ผู
ปxวยนอก) จํานวน 10,130 คน สาเหตุการเจ็บปxวยท่ีเข
ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย)บริการ

สาธารณะสุข อุบัติเหตุ 591 ราย/ป� คิดเปYนงบประมาณในการรักษาท้ังสิ้น 472,800 บาท สาเหตุอ่ืน 

1,226 ราย/ป� คิดเปYนงบประมาณท้ังสิ้น 613,000 บาท ประเภทการเจ็บปxวยท่ีเข
ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลและศูนย)บริการสาธารณะสุขทุกแห;ง 5 อันดับ 
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  1. โรคระบบทางเดินหายใจ 

  2. โรคระบบกล
ามเนื้อร;วมโครงสร
าง 

  3. โรคระบบย;อยอาหาร 

  4. โรคระบบไหลเวียน 

  5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต
ผิวหนัง 

   ศูนย)บริการสาธารณะสุข  จํานวน  3 แห;ง 

   คลินิกเอกชน   จํานวน  1 แห;ง 

   ร
านขายยาประเภท ก  จํานวน  5 แห;ง 

 

 6. การปeองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 การดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการปeองกันและบรรเทาสาธารณะภัย รักษาความสงบเรียบร
อย

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ได
มีการจัดเตรียมบุคลากรและ

วัสดุอุปกรณ)ท่ีเก่ียวข
องเพ่ือปeองกันและแก
ไขอํานวยความสะดวก ให
แก;ประชาชน ดังนี้ 

   รถยนต)กับเพลิง   จํานวน  2 ตัน 

   รถยนต)บรรทุกน้ํา  จํานวน  2 คัน 

   รถยนต)กู
ภัย   จํานวน  1 คัน 

   เรือท
องแบน   จํานวน  1 ลํา 

   วิทยุติดต้ังรถยนต)   จํานวน  1 เครื่อง 

   วิทยุติดต้ังประจําตัวคนงาน จํานวน  2 เครื่อง 

   เวรยามรับแจ
งเหตุ  จํานวน  4 คน 

   พนักงานดับเพลิง   จํานวน  9 คน 

   การฝyกซ
อมบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน  2 ครั้ง ทุกป� 

การอํานวยเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินและสวัสดิการของประชาชน 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน 

 ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือไม;มีคดีอุกฉกรรจ) ภัยท่ีน;าห;วงคือ อัคคีภัยในชุมชน หมู;บ
านท่ี

อยู;อย;างแออัดโดยเฉพาะบ
านสบแหง บ
านศรีปeาน บ
านคุ
ม และบริเวณตลาดร
านค
าแนวถนน

พหลโยธิน 
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 สวัสดิการสังคม 

 เทศบาลตําบลหวงเหนือ ได
มีการประสานงานสังคมสงเคราะห)และสวัสดิการสังคมกับทาง

สํานักงานประชาสังคมสงเคราะห)อําเภองาว เปYนระยะๆ โดยสมํ่าเสมอ โดยทางเทศบาลได
ดําเนินการ

ให
เจ
าหน
าท่ีและพนักงานของเทศบาลทุกประเภทประกันสังคมทุกคน 

 ในส;วนการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร
อย/ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย)สิน การปeองกันภัยฝxายพลเรือนนั้น ทางเทศบาลมีเวรยามรับแจ
งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงและมีเวร

ยามตอนกลางคืนๆ ละ 2 คน 

 

ดDานการศึกษา 

 การศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรท่ีใช
มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 1.หลักสูตรสายสามัญ 3 วิธีเรียนได
แก; วิธีเรียนทางไกล วิธีเรียนด
วยตนเอง วิธีเรียนในชั้น

เรียน 

 2.หลักสูตรประถมศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 

 

ดDานส่ิงแวดลDอม 

 มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวยต;อการทําประโยชน)เพ่ือการพัฒนาต;างๆ ได
แก; ปxาไม
เบญจ

พรรณ ไม
สัก ซ่ึงอยู;ในเขตพ้ืนท่ีปxาสงวนแห;งชาติแม;งาวฝg�งซ
าย 

 แหล;งน้ํา ยังอยู;ในเกณฑ)ท่ีดี จะมีแต;ปริมาณน้ําในแม;น้ํางาว ลดน
อยลงมาก โดยเฉพาะฤดูแล
ง 

แหล;งน้ําธรรมชาติ 

 ลําน้ํา ลําห
วย  จํานวน 7 แห
ง 

 หนองบึงและอ่ืนๆ  จํานวน 2 แห;ง 

 ฝาย   จํานวน 2 แห;ง 

 บ;อน้ําต้ืน  จํานวน 12 แห;ง 

 อ่ืนๆ ประปาหมู;บ
าน จํานวน 5 แห;ง 

อากาศ เปYนมลพิษในปริมาณน
อย เพราะการจราจรมีปgญหาในช;วงเช
าและเย็น 
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ขยะ มีปริมาณขยะยังอยู;ในปริมาณท่ียังสามารถจัดเก็บได
 โดยมีรถขนขยะจํานวน 2 คัน เก็บ

วันละ 2 เท่ียว จัดเก็บได
 3,000 กิโลกรัมต;อวัน ระยะทางรวม 30 กม. โดยแบ;งเปYนสาย โดยมีข
อมูล

การจัดเก็บขยะคือ 

 น้ําเสีย จะมีปgญหาเกิดข้ึนในบริเวณท;อพักน้ําตามท;อระบายน้ําและปลายสิ้นสุดของ

ท;อระบายน้ํา ปล;อยท้ิงลงแม;น้ําโดยมีการบําบัดน้ําเสีย 

 กําจัดขยะโดยฝgงกลบอย;างถูกสุขลักษณะ 

  ก. ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําลังใช
 จํานวน 5 ไร; ต้ังอยู;ในพ้ืนท่ีตําบลหลวงใต
 ห;าง

จากท
องถ่ินเปYนระยะทาง 7 กิโลเมตร มีท่ีดินท่ีใช
กําจัดขยะไปแล
วจํานวน 4 ไร;และเหลือท่ีดินกําจัด

ขยะได
อีก 1 ป� คาดว;าจะสามารถกําจัดขยะได
อีก 1 ป� 

  ข. สภาพการเปYนเจ
าของท่ีดินสําหรับกําจัดขยะ ท
องถ่ินยืมใช
สถานท่ีของเทศบาล

ตําบลหลวงใต
 

 

ดDานการเมือง 

 โครงสร
างและอํานาจหน
าท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ มีสมาชิกภาพ

ของเทศบาลซ่ึงได
มีประกาศให
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงประกอบด
วย 

 นายกเทศมนตรี 1 คน 

รองนายกเทศมนตรี 2 คน 

ท่ีปรึกษา 1 คน 

เลขานุการ 1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล 11 คน 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุ�งศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาล
ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องเพ่ือให.
ได.ข.อมูลท่ีมีความถูกต.องตามหลักวิชาการ และน�าเชื่อถือตรงตามข.อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นจึงได.
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีประกอบด.วยหัวข.อและรายละเอียดต�าง ๆ ซ่ึงทางผู.วิจัยได.ดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 

3.1ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

3.2เครื่องมือท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูล 

3.3การวิเคราะห;ข.อมูล 

3.4การเก็บรวบรวมข.อมูล 

3.5สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห;ข.อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช.ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง จํานวน 4,555 คน 

 3.1.2 กลุ�มตัวอย�าง 

 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช.ในการวิจัย ได.แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ

อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 368 คน โดยได.จากวิธีการดังนี้ 

  3.1.2.1 การหาขนาดของกลุ�มตัวอย�าง การหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้ง

นี้โดยการใช.สูตรของ ทาโร� ยามาเน� ( Taro Yamane, 1973 )  
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สูตร  n = 
N

1+Ne2 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 

  N = จํานวนประชากร 

  e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�าง 

แทนค�า  n = 
4,555

1+4,555(0.05)2
 

   = 367.70 

 ได.ขนาดของกลุ�มประชากรตัวอย�างท่ี 367.70 คน เพ่ือให.การวิจัยครั้งนี้ถูกต.องตามหลักการ

วิจัย ดังนั้นจึงต.องใช.กลุ�มประชากรตัวอย�าง 368 คน 

  3.1.2.2 เทคนิควิธีการสุ�มกลุ�มประชากรตัวอย�าง การวิจัยครั้งนี้ได.ดําเนินการสุ�ม

ตัวอย�างประชากรดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1 กําหนดขนาดของกลุ�มประชากรตัวอย�างโดยใช.สูตรของทาโร� ยามาเน� ได.

กลุ�มประชากรตัวอย�างท้ังหมด 368 คน 

  ข้ันท่ี 2 สุ�มกลุ�มประชากรตัวอย�างท่ีนํามาศึกษา จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดในข้ันท่ี 

1 โดยการสุ�มแบบบังเอิญ ( AccidentalSampling ) ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลหลวง

เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล 

 เครื่องท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด.วย แบบบันทึกข.อมูล( 

Opinion Form ) และแบบสอบถาม ( Questionnaire ) 

 1. แบบบันทึกข'อมูล ใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูลจากแหล�งข.อมูลท่ีเป�นเอกสาร วรรณกรรม

งานวิจัย บันทึกการประชุม ข.อมูลสื่ออิเลคทรอนิคส; ( Website ) เอกสารวารสารข.อมูลอ่ืน ๆ ท่ี
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เก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลและผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ    

อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 2. แบบสอบถาม เป�นแบบสอบถามท่ีเป�นลักษณะแบบสํารวจรายการ ( Check List ) ท่ี

ครอบคลุมเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง   

อีกท้ังเป�นแบบสอบถามแบบปลายเปgดของปhญหาและข.อเสนอแนะ โดยการแบ�งออกเป�น 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชน

ท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง โดยมีลักษณะเป�นแบบมาตราส�วนประมาณค�า ( Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการ

แปลความหมายของเบสท; 

 ตอนท่ี 3 เป�นแบบสอบถามปลายเปgด ( Open Ended ) ของปhญหาและข.อเสนอแนะท่ี

เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดโดยให.ประชาชนท่ี

ตอบแบบสอบถามได.แสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ 

 3. วิธีการสร'างแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมข.อมูลจากเอกสารต�างๆ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข.องนั้น ผู.วิจัยได.นําข.อมูลมาสร.างเป�นแบบสอบถามตามข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง 

 ข้ันท่ี 2 รวบรวมองค;ความรู.ท่ีได.จากข้ันท่ี 1 มาสร.างเป�นข.อคําถามแบบสอบถาม โดยมีความ

ครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค;และสมมติฐานของการวิจัย 

 ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีได.จากข้ันท่ี 2 นําเสนอต�อผู.ทรงคุณวุฒิทางการวิจัย เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต.องมีความสอดคล.องกับวัตถุประสงค;และสมมติฐานการวิจัย แล.วนํามาปรับปรุงแก.ไขให.

สมบูรณ; 
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 ข้ันท่ี 4 นําเสนอแบบสอบถามท่ีได.รับการปรับปรุงแก.ไขถูกต.องสมบูรณ; จากข้ันท่ี 3 เสนอ

ผู.เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต.องและตรงตามเนื้อหา ( Content Validity ) รวมท้ังการ

ตรวจสอบการใช.ภาษาท่ีเหมาะสม แล.วนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล.อง ( IOC ) 

 โดยผู.เชี่ยวชาญจะพิจารณาให.ความคิดเห็นว�าแบบสอบถามแต�ละข.อคําถามท่ีต.องการจะวัด

นั้นมีความถูกต.องตรงตามเนื้อหา และสอดคล.องกับวัตถุประสงค;ของการวิจัยครั้งนี้หรือไม� ซ่ึงกําหนด

ความเห็นของผู.เชี่ยวชาญออกเป�น 3 ระดับ ดังนี้ 

1 หมายความว�า สอดคล.อง 

 0 หมายความว�า ไม�แน�ใจ 

 -1 หมายความว�า ไม�สอดคล.อง 

 เม่ือผู.เชี่ยวชาญได.พิจารณาให.ความเห็นในความสอดคล.องของแต�ละข.อคําถามแล.ว จึงนํามา

หาค�าดัชนีความสอดคล.องโดยการใช.สูตรคํานวณ ดังนี้ 

 สูตร  IOC = 
∑ R

N
 

เม่ือ  IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล.อง 

  ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู.เชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผู.เชี่ยวชาญ 

 ข้ันท่ี 5 นําข.อเสนอแนะท่ีได.จากการหาค�าดัชนีความสอดคล.องข้ันท่ี 4 มาปรับปรุงแก.ไข แล.ว

นําไปทดลองใช. ( Try Out ) กับกลุ�มประชากรจํานวน 30 คน ท่ีไม�ใช�ประชากรท่ีจะนํามาศึกษา แล.ว

นํามาหาค�าความเชื่อม่ัน ( Reliability ) ของแบบสอบถาม ด.วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของครอนบาค ( Cronbach’s alpha coefficient ) และได.ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.89 จึงถือว�า

แบบสอบถามนี้มีความเชื่อม่ันท่ียอมรับได. 

 ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีได.รับการปรับปรุงแก.ไขมีความสมบูรณ;ดีแล.วจากข้ันท่ี 5 ไปเก็บ

รวบรวมข.อมูลต�อไป 
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3.3 การเก็บรวบรวมข'อมูล 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาล

ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง เพ่ือขอเก็บรวบรวมข.อมูลกลุ�มตัวอย�างในการศึกษา 

 2. ผู.วิจัยเดินทางไปเก็บข.อมูลด.วยตนเองโดยใช.แบบสอบถามจากประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขต

เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว. 

3.4 การวิเคราะห0ข'อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู.วิจัยได.ทําการวิเคราะห;ข.อมูลโดยการใช.โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัย

ดังต�อไปนี้ 

 1. วิ เคราะห;ข.อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู.ตอบแบสอบถาม โดยการหาค�าความถ่ี ( 

Frequency ) และการหาค�าร.อยล�ะ ( Percentage ) แล.วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ

พรรณนา 

 2. วิเคราะห;ข.อมูลเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง โดยการหาค�าเฉลี่ย x �( Arithmetic Mean ) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.( 

Standard Deviation ) แล.วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการพรรณนา 

 เกณฑ; ท่ีใช. ในการวิ เคราะห;ค�าเฉลี่ยได. ใช. เกณฑ;ของการแปลความหมายโดยเบสท; ( 

Best,J.W.,1981 อ.างถึงใน เกรียงเลิศ ติรธรรมเจริญ,2544) ตามระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน

เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ดังนี้ 

 ค�าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายความว�า ผลสัมฤทธิ์อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

 ค�าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายความว�า ผลสัมฤทธิ์อยู�ในระดับมาก 

 ค�าเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายความว�า ผลสัมฤทธิ์อยู�ในระดับปานกลาง 

 ค�าเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายความว�า ผลสัมฤทธิ์อยู�ในระดับน.อย 

 ค�าเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายความว�า ผลสัมฤทธิ์อยู�ในระดับน.อยท่ีสุด 
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 3. วิเคราะห;ปhญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง

เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีได.จากการตอบแบบสอบถามปลายเปgดนําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบการพรรณนา 

3.5 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห0ข'อมูล 

 สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห;ข.อมูลผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภอ

งาว จังหวัดลําปาง ดังนี้ 

 1.ค�าดัชนีความสอดคล.อง IOC ( Index of item - Objective Congruence : IOC )จาก

สูตร( บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,2524 ) ดังนี้ 

 สูตร  IOC = 
∑ R

N
 

เม่ือ  IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล.อง 

  ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู.เชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผู.เชี่ยวชาญ 

2. ค�าความเชื่อม่ัน ( Reliability) จากสูตร ( กัลยา วานิชย;บัญชา,2554 ) ดังนี้ 

 สูตร α = 
k

k-1
�∑ si

2

st
2 � 

 เม่ือ α แทน ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

  K แทน จํานวนข.อคําถาม 

  s�� แทน คะแนนความแปรปรวนแต�ละข.อ 

  s�� แทน คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 3. ค�าความถ่ี เป�นจํานวนเต็มท่ีได.จากการนับข.อมูล 
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 4. ค�าร.อยละ ค�าร.อยละจะแสดงความหมายของค�าและสามารถนําค�าท่ีได.ไปเปรียบเทียบ

ได.โดยหาค�าร.อยละจากสูตร ดังนี้ 

 สูตร P = 
f

N
 × 100 

 เม่ือ P แทน ค�าร.อยละ 

  f แทน ความถ่ีท่ีต.องการแปลงให.เป�นค�าร.อยละ 

  N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

5. ค�าเฉลี่ย จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด,2545) ดังนี้ 

 สูตร x � = 
∑ x �
N

 

 เม่ือ x
 แทน ค�าเฉลี่ย 

  ∑ x � แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ�ม 

  N แทน จํานวนคะแนนในกลุ�ม 

 6. ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. จากสูตร (สุวิมล ติรกานันท;,2548 ) ดังนี้ 

 สูตร σ = �∑ 2�x - µ
N

 

  σ แทน ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  x แทน ข.อมูลแต�ละรายการ 

  µ แทน ค�าเฉลี่ย 

  N แทน จํานวนของข.อมูลของกลุ�มประชากร   
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนืออําเภองาว จังหวัดลําปาง นี้มี

วัตถุประสงค(เพ่ือทราบระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนืออําเภองาว จังหวัด

ลําปาง ซ่ึงประชากรท่ีใช.ในการศึกษาครั้งนี้ได.แก1 ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 4,555 คน และใช.กลุ1มตัวอย1างจํานวน 368 คน โดยการสุ1มแบบ

บังเอิญ ใช.แบบสอบถามเป;นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข.อมูลและได.รับข.อมูลคืนมาท้ังหมด จํานวน 

368 ชุด คิดเป;นร.อยเปอร(เซ็นต( ผู. ศึกษาได.ดําเนินการกําหนดรหัสและบันทึกลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร( และเพ่ือความเข.าใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายของข.อมูล จึงได.กําหนดสัญลักษณ(ท่ี

ใช.ในการนําเสนอผลการวิเคราะห(ข.อมูล ดังนี้ 

 x � แทน ค1าเฉลี่ย ( Mean ) 

  S.D แทน ค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผู.ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห(ข.อมูล ตามวัตถุประสงค(ของการศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์

การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง จากนั้นจากนั้นวิเคราะห(ข.อมูล

ด.วยโปรแกรมคอมพิวเตอร(สําเร็จรูปทางสถิติ แล.วนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห(โดยรวมผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง โดยแสดงเป;นค1าเฉลี่ย และค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล.วแปลผลเป;นการพรรณนา 

 2. วิเคราะห(สถานภาพท่ัวไปกลุ1มประชากรตัวอย1างผู.ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป;น

ค1าความถ่ี และค1าร.อยละ ประกอบการพรรณนา 

 3. การวิเคราะห(ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง โดยแสดงเป;นค1าเฉลี่ย และค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล.วแปลผลเป;นการพรรณนา 

 4. การวิเคราะห(ปLญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบล

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป;นค1าความถ่ี ประกอบการพรรณนา 
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1. การวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 ผลการวิเคราะห(ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงตามตาราง 2 

ตราราง 2 แสดงค1าเฉลี่ยและค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานเทศบาล

ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาวจังหวัดลําปาง 

 

 
ข)อคําถาม 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

x � S.D. แปลความ 

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

3.79 
 

0.60 
 

มาก 
 

จากตาราง 2  พบว1า ผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง อยู1ในระดับมาก (x �= 3.79) 
 

 2. วิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปกลุ3มประชากรตัวอย3างผู)ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห(สถานภาพท่ัวไปของกลุ1มประชากรตัวอย1างผู.ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได.เฉลี่ยต1อเดือน ผลการศึกษาปรากฏดังแสดง

ตามตาราง  3 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ตาราง 3 แสดงค1าความถ่ีและค1าร.อยละของกลุ1มประชากรตัวอย1างผู.ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
            สถานภาพท่ัวไป 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน 
(คน) 

ร)อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
286 
82 

 
77.7 
22.3 

รวม 368 100 
อายุ 
ตํ่ากว1า 20 ปR 
21 - 30 ปR 
31 - 40 ปR 
41 - 50 ปR 
51 - 60 ปR 
มากกว1า 60 ปRข้ึนไป 

 
11 
112 
179 
38 
21 
7 

 
3.0 
30.4 
48.6 
10.3 
5.7 
1.9 

รวม 368 100 
สถานภาพการสมรส 
 
โสด 
สมรส 
หย1า / หม.าย 
อ่ืนๆ (ระบุ).......... 

 
 

151 
175 
35 
7 

 
 

41.0 
47.6 
9.5 
1.9 

รวม 368 100 
การศึกษา 
น.อยกว1าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว1าปริญญาตรี 

 
183 
169 
16 

 
49.7 
45.9 
4.3 

รวม 368 100 
อาชีพ 
รับจ.าง 
ค.าขาย/ธุรกิจส1วนตัว 

 
189 
125 

 
51.4 
34.0 
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รับราชการ 
อ่ืนๆ (ระบุ).......... 

45 
9 

12.2 
2.4 

รวม 368 100 
 
รายได)เฉล่ียต3อเดือน 
น.อยกว1า 9,000 บาท 
9,000 - 14,000 บาท 
14,000 - 19,000 บาท 
สูงกว1า 19,000 บาท 

 
107 
173 
54 
34 

 
29.1 
47.0 
14.7 
9.2 

รวม 368 100 
 

 จากตาราง 3 พบว1า ประชาชนม่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว  

จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส1วนใหญ1เป;นเพศชายมากกว1าเพศหญิง โดยเพศชายคิดเป;น    

ร.อยละ 77.77 มีช1วงอายุระหว1าง 31-40 ปRมากท่ีสุด คิดเป;นร.อยละ 48.6ส1วนใหญ1สมรสแล.ว        

คิดเป;นร.อยละ 47.6 และมีการศึกษาอยู1ในระดับน.อยกว1าปริญญาตรีเป;นส1วนใหญ1 คิดเป;นร.อยละ 

49.7 โดยมีอาชีพรับจ.างเป;นส1วนใหญ1 คิดเป;นร.อยละ 51.4 และมีรายได.เฉลี่ยต1อเดือนอยู1ระหว1าง 

9,000- 14,000 บาท คิดเป;นร.อยละ 47.0 

 เม่ือพิจารณาจากเพศ พบว1า ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส1วนใหญ1เป;นเพศชายจํานวน 286 คน ( ร.อยละ 77.7 ) และ   

เป;นเพศหญิง จํานวน 82 คน( ร.อยละ 22.3 ) 

 เม่ือพิจารณาจากอายุ พบว1า ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ      

อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส1วนใหญ1มีอายุระหว1าง31 – 40 ปR จํานวน 179 คน   

( ร.อยละ 48.6 ) มีอายุระหว1าง 21 - 30 ปR จํานวน 112 คน ( ร.อยละ 30.4 ) มีอายุระหว1าง          

41 – 50 ปR จํานวน38 คน ( ร.อยละ 10.3 ) มีอายุระหว1าง 51 – 60 ปR จํานวน 21 คน ( ร.อยละ 5.7 ) 

มีอายุตํ่ากว1า 20 ปR จํานวน 11 คน ( ร.อยละ 3.0 ) มีอายุมากกว1า 60 ปRข้ึนไป จํานวน 7 คน            

( ร.อยละ 1.9 ) 

 เม่ือพิจารณาจากสถานภาพการสมรส พบว1า ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบล  

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส1วนใหญ1สมรสแล.ว จํานวน 175 คน       
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( ร.อยละ 47.6) รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด จํานวน 151 คน ( ร.อยละ 41.0) และหย1า / หม.าย 

จํานวน 35 คน ( ร.อยละ 9.5) และอ่ืนๆ จํานวน 7 คน ( ร.อยละ 1.9 ) ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาจากการศึกษา พบว1า ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส1วนใหญ1มีการศึกษาน.อยกว1าปริญญาตรี จํานวน   

183 คน ( ร.อยละ 49.7) รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 169 คน ( ร.อยละ 45.9) 

รองลงมาคือ สูงกว1าปริญญาตรี จํานวน 16 คน ( ร.อยละ 4.3) ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาจากอาชีพ พบว1า ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ    

อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส1วนใหญ1ประกอบอาชีพรับจ.าง จํานวน 189 คน       

( ร.อยละ 51.4) รองลงมาคือ ประกอบอาชีพค.าขาย/ธุรกิจส1วนตัว จํานวน 125 คน (ร.อยละ 34.0) 

รองลงมาคือประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 45 คน ( ร.อยละ 12.2) อ่ืน ๆ จํานวน 9 คน            

( ร.อยละ 2.4 ) ตามลําดับ 

 และเม่ือพิจารณาจากรายได.เฉลี่ยต1อเดือน พบว1า ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบล

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส1วนใหญ1มีรายได.อยู1 ระหว1าง           

9,000 – 14,000 บาท จํานวน 173 คน ( ร.อยละ 47.0 ) รองลงมาคือ น.อยกว1า 9,000 บาท    

จํานวน 107 คน ( ร.อยละ 29.0 ) รองลงมาคือ 14,000 – 19,000 บาท จํานวน 54 คน                 

( ร.อยละ 14.7 ) และสูงกว1า 19,000 จํานวน 34 คน ( ร.อยละ 9.2 ) ตามลําดับ 

 

3. การวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 การวิเคราะห(ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4แสดงค1าเฉลี่ยและค1าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง

เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

(n=368) 

 
ข)อคําถาม 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

x � S.D. แปล
ความหมาย 

1.การส1งเสริมอาชีพและรายได.เพ่ิมให.กับประชาชน 3.87 0.77 มาก 
2. การส1งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค1าในการเกษตร 3.68 0.86 มาก 
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3.การส1งเสริมเกษตรปลอดภัย 3.85 0.83 มาก 
4.การส1งเสริมความรู.ความเข.าใจในท.องถ่ิน 3.85 0.79 มาก 
5. การส1งเสริมการมีส1วนร1วมของประชาชน 3.87 0.77 มาก 
6.การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช. สถานท่ีปฏิบัติงาน 3.68 0.86 มาก 
7. การพัฒนาบุคลากร 3.85 0.83 มาก 
8.การส1งเสริมความเข.มแข็งของชุมชน 3.85 0.79 มาก 
9. การปXองกันรักษาและส1งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 3.87 0.83 มาก 
10. การส1งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปLญญา
ท.องถ่ิน 

 
4.01 

 
0.79 

 
มาก 

11. การจัดการศึกษา 3.72 0.95 มาก 
12.การสังคมสงเคราะห( การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา
และผู.ด.อยโอกาส 

 
3.81 

 
0.83 

 
มาก 

13. การส1งเสริมการท1องเท่ียว 3.88 0.86 มาก 
14.การส1งเสริมด.านการตลาดและการใช.สินค.าท.องถ่ิน 3.63 0.92 มาก 
15. การก1อสร.างและบํารุงรักษาถนน สะพาน 3.67 0.82 มาก 
16.การควบคุมและขจัดปLญหาขยะมูลฝอย 3.72 0.95 มาก 
17.การจัดสภาพแวดล.อมท่ีเอ้ือต1อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.81 0.83 มาก 
18.การประชาสัมพันธ(การปXองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล.อม 

 
3.88 

 
0.86 

 
มาก 

19.การประชาสัมพันธ(ให.ความรู.การคัดแยกและการกําจัดขยะ
มูลฝอยอย1างถูกวิธี 

3.70 0.85 มาก 

20.การจัดทําปXายแนวเขต ปXายจราจร 3.67 0.82 มาก 
21.การก1อสร.างแหล1งกักเก็บน้ํา 3.72 1.01 มาก 
22.การปรับปรุงดูแลรักษาแหล1งน้ํา 3.82 0.83 มาก 
23.การปรับปรุง บํารุง ซ1อมแซมไฟฟXาสาธารณะ 3.74 0.85 มาก 
24.การก1อสร.างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา 3.70 0.85 มาก 

รวม 3.79 0.60 มาก 
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 จากตาราง 4 พบว1า ประชาชนท่ีอาศัยอยู1ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว    

จังหวัดลําปาง เห็นว1าเทศบาลตําบลหลวงเหนือมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานโดยรวมอยู1ในระดับมาก

ค1อนข.างตํ่า (x �= 3.79) และเม่ือพิจารณาในแต1ละข.อคําถามปรากฏดังนี้ 

 ข.อคําถามท่ี 1 การส1งเสริมอาชีพและรายได.เพ่ิมให.กับประชาชน พบว1า ประชาชนผู.ตอบ

แบบสอบถามเห็นว1าการส1งเสริมอาชีพและรายได.เพ่ิมให.กับประชาชน มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก 

(x �= 3.87) 

 ข.อคําถามท่ี 2 การส1งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค1าในการเกษตร พบว1า ประชาชนผู.ตอบ

แบบสอบถามเห็นว1าการส1งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค1าในการเกษตรมีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  

(x �= 3.68) 

 คําถามข.อท่ี 3 การส1งเสริมเกษตรปลอดภัยพบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการ

ส1งเสริมเกษตรปลอดภัยมีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 3.85) 

 คําถามข.อท่ีการส1งเสริมความรู.ความเข.าใจในท.องถ่ิน พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถาม

เห็นว1าการส1งเสริมความรู.ความเข.าใจในท.องถ่ินมีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 3.85) 

คําถามข.อท่ี 5 การส1งเสริมการมีส1วนร1วมของประชาชน พบว1า ประชาชนผู.ตอบ

แบบสอบถามเห็นว1าการส1งเสริมการมีส1วนร1วมของประชาชน มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.87) 

คําถามข.อท่ี 6การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช. สถานท่ีปฏิบัติงาน พบว1า ประชาชน

ผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช. สถานท่ีปฏิบัติงาน มีผลสัมฤทธิ์อยู1ใน

ระดับมาก  (x �= 3.68) 

คําถามข.อท่ี 7การพัฒนาบุคลากร พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการพัฒนา

บุคลากร มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 3.85) 

คําถามข.อท่ี 8การส1งเสริมความเข.มแข็งของชุมชน พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็น

ว1าการส1งเสริมความเข.มแข็งของชุมชนมีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 3.85) 

คําถามข.อท่ี 9การปXองกันรักษาและส1งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพบว1า ประชาชน

ผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการปXองกันรักษาและส1งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนมีผลสัมฤทธิ์อยู1

ในระดับมาก  (x �= 3.87) 
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คําถามข.อท่ี 10การส1งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปLญญาท.องถ่ินพบว1า 

ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการส1งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปLญญา

ท.องถ่ิน มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 4.01) 

คําถามข.อท่ี 11การจัดการศึกษา พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการจัด

การศึกษา มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 3.72) 

คําถามข.อท่ี 12การสังคมสงเคราะห( การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและ

ผู.ด.อยโอกาส พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการสังคมสงเคราะห( การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู.ด.อยโอกาสมีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 3.81) 

คําถามข.อท่ี 13การส1งเสริมการท1องเท่ียว พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการ

ส1งเสริมการท1องเท่ียว มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก  (x �= 3.88) 

คําถามข.อท่ี 14การส1งเสริมด.านการตลาดและการใช.สินค.าในท.องถ่ิน พบว1า ประชาชนผู.ตอบ

แบบสอบถามเห็นว1าการส1งเสริมด.านการตลาดและการใช.สินค.าในท.องถ่ิน มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับ

มาก  (x �= 3.863) 

คําถามข.อท่ี 15การก1อสร.างและบํารุงรักษาถนน สะพาน พบว1า ประชาชนผู.ตอบ

แบบสอบถามเห็นว1าการก1อสร.างและบํารุงรักษาถนน สะพาน มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.67) 

คําถามข.อท่ี 16การควบคุมและขจัดปLญหาขยะมูลฝอย พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถาม

เห็นว1าการควบคุมและขจัดปLญหาขยะมูลฝอย มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.72) 

คําถามข.อท่ี 17การจัดสภาพแวดล.อมท่ีเอ้ือต1อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว1า ประชาชน

ผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการจัดสภาพแวดล.อมท่ีเอ้ือต1อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลสัมฤทธิ์อยู1ใน

ระดับมาก (x �= 3.81) 

คําถามข.อท่ี 18การประชาสัมพันธ(การปXองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม พบว1า 

ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการประชาสัมพันธ(การปXองกันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล.อม มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.88) 

คําถามข.อท่ี 19การประชาสัมพันธ(ให.ความรู.ในการคัดแยกและทําการกําจัดขยะมูลฝอยอย1าง

ถูกวิธี พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการประชาสัมพันธ(ให.ความรู.ในการคัดแยกและทํา

การกําจัดขยะมูลฝอยอย1างถูกวิธี มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.70) 
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คําถามข.อท่ี 20การจัดทําปXายแนวเขต ปXายจราจร พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็น

ว1าการจัดทําปXายแนวเขต ปXายจราจร มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.67) 

คําถามข.อท่ี 21การก1อสร.างแหล1งกักเก็บน้ํา พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1าการ

ก1อสร.างแหล1งกักเก็บน้ํา มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.72) 

คําถามข.อท่ี 22การปรับปรุงดูแลรักษาแหล1งน้ํา พบว1า ประชาชนผู.ตอบแบบสอบถามเห็นว1า

การปรับปรุงดูแลรักษาแหล1งน้ํา มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 3.82) 

คําถามข.อท่ี 23การปรับปรุง บํารุง ซ1อมแซมไฟฟXาสาธารณะ พบว1า ประชาชนผู.ตอบ

แบบสอบถามเห็นว1าการปรับปรุง บํารุง ซ1อมแซมไฟฟXาสาธารณะ มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 

3.74) 

คําถามข.อท่ี 24การก1อสร.างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา พบว1า ประชาชนผู.ตอบ

แบบสอบถามเห็นว1าการก1อสร.างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา มีผลสัมฤทธิ์อยู1ในระดับมาก (x �= 

3.70) 

 

4. การวิเคราะห�ปBญหาและข)อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง

เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 การวิเคราะห(ปLญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง

เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5แสงดค1าความถ่ีและอันดับของปLญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลตําบล

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ท่ี ปBญหาและข)อเสนอแนะ ความถ่ี 
(คน) 

อันดับ 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรส1งเสริมให.
ประชาชนมีส1วนร1วมในการดําเนินกิจกรรมต1างๆ ของเทศบาลให.มากกว1า
นี้ 
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรจัดให.มีการให.
ความรู.เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
 
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธ(
ให.ประชาชนได.ทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลทุกระยะ 

45 
 
 

32 
 
 

11 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 

 จากตาราง 5 พบว1า ปLญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบล

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน.อย ตามลําดับ ได.แก1 1.

เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรส1งเสริมให.ประชาชนมีส1วนร1วมในการดําเนิน

กิจกรรมต1างๆ ของเทศบาลให.มากกว1านี้( 45 คน) 2. เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง ควรจัดให.มีการให.ความรู.เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน( 32 คน) 3.

เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธ(ให.ประชาชนได.ทราบผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลทุกระยะ ( 11 คน) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษาป+ญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาล

ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ซ่ึงประชากรท่ีใช.ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนท่ีอาศัย

อยู4ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 4,555 คน โดยใช.กลุ4มตัวอย4าง

จํานวน 368 คน และใช.แบบสอบถามเป;นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข.อมูล และได.รับข.อมูลกลับคืน

มาท้ังหมด โดยวิธีการสุ4มแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะห�ข.อมูลโดยใช.โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเชิง

พรรณนา คือ ค4าความถ่ี ค4าเฉลี่ย และค4าเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงจะได.นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 พบว4า ประชาชนท่ีอาศัยอยู4ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท่ีตอบ

แบบสอบถาม ส4วนใหญ4เป;นชายมากกว4าเพศหญิง โดยเพศชายคิดเป;นร.อยละ 77.7 มีช4วงอายุระหว4าง 

31 - 40 ปFมากท่ีสุด คิดเป;นร.อยละ 48.6 ส4วนใหญ4สมรสแล.ว คิดเป;นร.อยละ 47.6 และมีการศึกษาอยู4

ในระดับน.อยกว4าปริญญาตรีเป;นส4วนใหญ4 คิดเป;นร.อยละ 49.7 โดยมีอาชีพรับจ.างเป;นส4วนใหญ4 คิด

เป;นร.อยละ 51.4 และมีรายได.เฉลี่ยต4อเดือนอยู4ระหว4าง 9,000 – 14,000 บาท คิดเป;นร.อยละ 47.0 

 ตอนท่ี 2 สรุปผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง พบว4า ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ตาม

หลักสาราณิยธรรม 6 โดยรวม อยู4ในระดับมาก ( x �= 3.79) ซ่ึงไม4เป;นไปตามสมมติฐาน 

 ตอนท่ี 3 สรุปผลป/ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวง

เหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

พบว4าป+ญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปน.อย ตามลําดับ ได.แก4  
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1.เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรส4งเสริมให.ประชาชนมีส4วนร4วมใน
การดําเนินกิจกรรมต4างๆ ของเทศบาลให.มากกว4านี้ ( 45 คน)  

2. เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรจัดให.มีการให.ความรู.เก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน( 32 คน)  

3.เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรประชาสัมพันธ�ให.ประชาชนได.
ทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลทุกระยะ ( 11 คน) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

มีผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการบริหารงาน อยู4ในระดับมาก ( x �= 3.79 ) แสดงให.เห็นว4า ประชาชนท่ีอาศัย

อยู4ในเขตเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีความพึงพอใจและได.รับประโยชน�จาก

การบริหารงานของเทศบาลตําบลหวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง มากในระดับหนึ่ง หรืออาจจะ

เกิดความไม4แน4ใจและไม4ไว.วางใจการบริหารงานของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง จึงไม4กล.าพิจารณาให.ค4าน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับสูงไว.ก4อน ซ่ึงเป;นปกตินิสัยของ

คนไทย อย4างไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี้ก็มีความสอดคล.องกับการศึกษาของ สุดารัตน� โยธา

บริบาล (2554) ได.ทําการศึกษา “วัฒนธรรมองค�การกับผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน อําเภอเมือง

นครปฐม” ผลการศึกษาพบว4า ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของอําเภอเมืองนครปฐมโดยรวมมีคะแนน

เฉลี่ยอยู4ในระดับสูง 

ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานของหน2วยงาน 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให.ทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบล  

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ดังนั้นเพ่ือเป;นการส4งเสริมให.การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน ผู.วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ควรท่ีจะส4งเสริมและมีการสนับสนุน

ให.ประชาชนเข.ามามีส4วนร4วมในเชิงบริหาร เช4นเชิญชวนให.ติดตามข4าวสารการบริหารงาน มีการ

สังเกตการณ�บริหารงานของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ เป;นต.น และเพ่ือให.ประชาชนได.เข.าใจเก่ียวกับ
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การบริหารงานของเทศบาลอีกท้ังยังเป;นการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงานของผู.บริหาร

และเจ.าหน.าท่ีของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อันจะก4อให.เกิดประโยชน�สูงสุด 

 2. ควรส4งเสริมให.บุคลากรมีความมุ4งม่ันท่ีจะปฏิบัติราชการให.ดีหรือให.เกินมาตรฐานท่ีองค�กร

ต้ังเปRาหมายไว. ซ่ึงการปฏิบัติงานนี้อาจเป;นเกณฑ�วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส4วนราชการกําหนดข้ึน และเป;นการ

สนับสนุนให.ข.าราชการมีความคิดสร.างสรรค� พัฒนาผลงงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม

เปRาหมายท่ียากและท.าทาย 

ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1 ควรนําข.อมูลท่ีได.จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง ไปใช.เป;นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแก.ไขเก่ียวกับการบริหารงาน

ของเทศบาล เพ่ือให.เกิดประสิทธิภาพและเกิดการมีส4วนร4วมของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 1.2 ควรจัดให.มีเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว4างเทศบาลและประชาชนใน

พ้ืนท่ี เพ่ือจะได.แลกเปลี่ยนเรียนรู.และสร.างสรรค�ความเข.าใจเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานของ

เทศบาล 

 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงป+จจัยท่ีมีอิทธิพลต4อการบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

     2.2 ควรมีการศึกษาบทบาท และหน.าท่ีท่ีเหมาะสมในการบริหารงานเทศบาลตําบล  

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
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แบบสอบถาม 

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง
................................................................................................................................................................ 

คําช้ีแจง 

 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร$ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 

1. แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค$เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2สอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง 

ตอนท่ี 3 สอบถามป;ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบล

หลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 2. แบบสอบถามฉบับนี้เป�นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ข�อมูลท่ีได�จากท�านจะ

เป�นประโยชน$และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้น ผู�ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือจากท�าน 

กรุณาตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป�นจริง คําตอบของท�านจะไม�มีผลกระทบต�อตัวท�าน

แต�ประการใด ผู�ศึกษาจะนําเสนอในภาพรวมเท�านั้น จึงขอให�ท�านตอบแบบสอบถามด�วยความ  

สะดวกใจ 

 ขอเจริญพรขอบคุณท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

พระอธิวัฒน$  จิรวฑฺฒโน ( จันมะโน ) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร$มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 



 

 

 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�องท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 C ชาย    C หญิง 

2. อายุ 

 C ตํ่ากว�า 20 ปE   C 41 – 50 ปE 

 C 21 – 30 ปE   C 51 – 60 ปE 

 C 31 – 40 ปE   C มากกว�า 60 ปEข้ึนไป     

3. สถานภาพการสมรส 

 C โสด    C หย�า / หม�าย  

C สมรส   C อ่ืนๆ (ระบุ)...............     

4. ระดับการศึกษา 

 Cน�อยกว�าปริญญาตรี   

C ปริญญาตรี 

 C สูงกว�าปริญญาตรี  

5. อาชีพ 

 C รับจ�าง   C รับราชการ 

C ค�าขาย / ธุรกิจส�วนตัว  C อ่ืนๆ ( ระบุ ) ............... 

6. รายได3ต4อเดือน 

 C น�อยกว�า 9,000 บาท  C 14,000 – 19,000 บาท 

 C 9,000 – 14,000 บาท  C สูงกว�า 19,000 บาท 

แบบสอบถาม 

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง  
 



 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องระดับผลสัมฤทธิ์ 

 
 

ข3อคําถาม 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก  
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น3อย 
 

 2 

น3อย
ท่ีสุด 
1 
 

1.การส�งเสริมอาชีพและรายได�เพ่ิมให�กับประชาชน      
2. การส�งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าในการเกษตร      
3.การส�งเสริมเกษตรปลอดภัย      
4.การส�งเสริมความรู�ความเข�าใจในท�องถ่ิน      
5. การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน      
6.การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� สถานท่ีปฏิบัติงาน      
7. การพัฒนาบุคลากร      
8.การส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน      
9. การปQองกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

     

10. การส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ป;ญญาท�องถ่ิน 

     

11. การจัดการศึกษา      
12.การสังคมสงเคราะห$ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชราและผู�ด�อยโอกาส 

     

13. การส�งเสริมการท�องเท่ียว      
14.การส�งเสริมด�านการตลาดและการใช�สินค�าท�องถ่ิน      
15.การก�อสร�างและบํารุงรักษาถนน สะพาน      
16.การควบคุมและขจัดป;ญหาขยะมูลฝอย      
17.การจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
18.การประชาสัมพันธ$การปQองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

     

19.การประชาสัมพันธ$ให�ความรู�การคัดแยกและการกําจัด      



 

ขยะมูลฝอยอย�างถูกวิธี 
20.การจัดทําปQายแนวเขต ปQายจราจร      
21.การก�อสร�างแหล�งกักเก็บน้ํา      
22.การปรับปรุงดูแลรักษาแหล�งน้ํา      
23.การกรับกรุง บํารุง ซ�อมแซมไฟฟQาสาธารณะ      
24.การก�อสร�างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา      

 

ตอนท่ี 3 ป;ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภอ

งาว จังหวัดลําปาง ตามหลักสาราณิยธรรม 6 

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ขอเจริญพรขอบคุณท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



 

แบบประเมินความเที่ยงตรง 

 

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนืออําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 

คําช้ีแจง: 
แบบประเมินความเท่ียงตรง (IOC : Index of Item Objective Congruence) ของ

เครื่องมือการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนืออําเภองาว จังหวัดลําปาง 

เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีผลต�อข�อคําถาม มีความเหมาะสมในการนําไปใช�เป�น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัย ซ่ึงจะทําการประเมินความเท่ียงตรง โดยแบ�งออกเป�น2

ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 7 ข�อ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนืออําเภอ

งาว จังหวัดลําปางจํานวน 30 ข�อ 
โดยผู�วิจัยได�กําหนดเกณฑ$ในการพิจารณาความเท่ียงตรงดังต�อไปนี้ 
  1= แน�ใจว�าคําถามมีความเหมาะสม 

0 =  ไม�แน�ใจว�าคําถามมีความเหมาะสมหรือไม� 
-1  =  แน�ใจว�าคําถามไม�มีความเหมาะสม 

ผู�วิจัยใคร�ขอความอนุเคราะห$จากท�านตอบแบบสอบถามทุกข�อ เพ่ือจะเป�นประโยชน$ต�อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยไม�เกิดผลเสียหรือก�อให�เกิดความเสียหายกระทบต�อท�านแต�อย�างใด และ
ขอขอบคุณเป�นอย�างยิ่งท่ีได�ให�ความร�วมมือมา ณ โอกาส นี้ด�วย 

 

 

 

พระอธิวัฒน$  จิรวฑฺฒโน (จันมะโน) 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

 

 



 

ตอนท่ี 1สถานภาพท่ัวไปของผู3ตอบแบบสอบถาม 

 

ตอนท่ี 1 ผู3เช่ียวชาญ  

รวม 
 

IOC 
 

ความหมาย 
ข3อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.33 

สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 

ไม�สอดคล�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง  

 

ตอนท่ี 2 ผู3เช่ียวชาญ  

รวม 
 

IOC 
 

ความหมาย 
ข3อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.33 
0.33 
0.33 

สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 
สอดคล�อง 

ไม�สอดคล�อง 
ไม�สอดคล�อง 



 

28 
29 
30 

1 
0 
1 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

0.33 
0.33 
0.33 

ไม�สอดคล�อง 
ไม�สอดคล�อง 
ไม�สอดคล�อง 

 

 จากตาราง จะเห็นได�ว�าแบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

พบว�า มี 1 ข�อคําถามท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือ ข�อคําถามท่ี 7 เนื่องจากไม�มีความสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค$ท่ีศึกษา จึงไม�ได�ข�อคําถามดังกล�าวมาใช�เป�นแบบสอบถาม 

 ส�วนตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

พบว�า มี 6 ข�อคําถาม ท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือ ข�อคําถามท่ี 25,26,27,28,29,30 เนื่องจากไม�มี

ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค$ท่ีศึกษา จึงไม�ได�นําข�อคําถามดังกล�าวมาใช�เป�นแบบสอบถาม 

 



ประวัติผู
วิจัย 

 

ช่ือ สกุล   พระอธิวัฒน� จิรวฑฺฒโน ( จันมะโน ) 

วัน เดือน ป�เกิด  25 กรกฎาคม 2532 

ท่ีอยู�ป�จจุบัน  81 หมู�ท่ี 5 ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2551 สอบไล�ได1นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดหลวง 

   ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

   โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ� ตําบลหวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 พ.ศ.2557 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ( การปกครอง ) 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2556 เลขานุการเจ1าคณะตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
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