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 I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอื 

เป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาแนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา

ใจใส่ตลอดมาต้ังแต่เริ่มตน้จนสำเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลือการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการสอบเค้าโครงและสอบป้องกัน  

ทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย พร้อมให้คำแนะนำ 

การพัฒนาวิธีดำเนนิการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทั้งบุคคลที่ผู้วจิัยได้อา้งอิง  

ทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

 ขอขอบพระคุณ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

จังหวัดนครพนมทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บรวมรวมข้อมูล

เพื่อการวิจัย ตลอดจนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนมทุกท่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นอย่างดี   

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลอืสนับสนุน  

ทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ

และคอยให้กำลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผูท้ี่ให้ความร่วมมอืช่วยเหลอือีกหลายท่าน   

ซึ่งผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่าน้ันไว้ ณ โอกาสนี้

ด้วย  

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล

สำเร็จในปัจจุบัน 

 

          เรียวฤดี รันศรี 



 

 

II 

ชื่อเรื่อง    อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อ 

    ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ผู้วิจัย    เรียวฤดี รันศรี 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น 

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง    

ปริญญา    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร ์) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2565 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับปัจจัยทางการบริหาร ภาวะ

ผูน้ำเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและ

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 273 คน ใช้วธิีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติ 

ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) 

และประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) 

 2. ปัจจัยทางการบริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม (β =.563) ด้านงบประมาณ 

(β =.359) และด้านวิธีการทำงาน (β=.183) มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.



 

 

III 

05 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 67.10 (R2Adj=.671) ส่วนปัจจัย

ทางการบริหาร ดา้นบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ ไม่มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม  

  ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล  

(β =.290) และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (β=.268) มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 43.10 

(R2Adj=.431) ส่วนภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ดา้นการบริหารทรัพยากรในองค์การ 

ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มปีระสิทธิภาพ และด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม 

ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม 
 

คำสำคัญ : ปัจจัยการบริหาร, ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์, ประสิทธิภาพการให้บริการ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research included the following: 1) To study the level 

of administrative factors, strategic leadership and the efficiency of the services of 

Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations, Nakhon Phanom 

Province, 2) To investigate the influences of administrative factors and strategic 

leadership on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local 

Administrative Organizations, Nakhon Phanom Province. The samples were composed 

of 273 personnel of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations, 

Nakhon Phanom Province. They were obtained through stratified random sampling 

technique. The tool used for data collection was a questionnaire and statistics 

employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and Multiple Regression Analysis.  

 The study revealed these results: 

 1. The overall administrative factors of Mueang Nakhon Phanom Local 

Administrative Organizations was at a high level ( X =3.98). In the same vein, the 

administrators’ overall strategic leadership of Mueang Nakhon Phanom Local 

Administrative Organizations was at a high level ( X =4.06) while the overall efficiency 

of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations was 

also at a high level ( X =4.00). 



 

 

V 

 2. In terms of the administrative factors, these aspects significantly 

influenced on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local 

Administrative Organizations at .05 statistical level: ethics and morality (β =.563), 

budget (β =.359), and work style/method (β=.183). Altogether, these aspects could 

be used to correctly predict the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom 

Local Administrative Organizations 67.10% (R2Adj=.671). Nevertheless, these aspects 

did not influence on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local 

Administrative Organizations: administration, personnel, supplies/materials/devices, and 

management.  

 Regarding the administrators’ strategic leadership, these aspects 

significantly influenced on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom 

Local Administrative Organizations at .01 statistical level: establishing the balanced 

organizational control (β =.290) and determining strategic direction (β=.268). In 

addition, these aspects could be used jointly to predict the efficiency of the services of 

Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations 43.10% (R2Adj=.431). On 

the contrary, the administration of the organizational resources, an efficient support of 

the organizational culture, and the decent/moral performance did not influence on the 

efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative 

Organizations. 
 

Keywords: Administrative factors, strategic leadership, efficiency of the services 
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บทที่  1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐในยุคปัจจุบันคือการปกครอง

ท้องถิ่นโดยการปกครองท้องถิ่นจะมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ โดย

การปกครองจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จรงิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล 

ตามกฎหมาย จัดตัง้ขึน้โดยกฎหมายจากส่วนกลาง และมีคณะผูแ้ทนทีไ่ด้รับเลือกตั้งจาก

ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นผูร้ับผิดชอบต่อการบริหารงานอย่างอสิระ ไม่ต้องขอคำสั่ง

บริหารราชการจากส่วนกลาง โดยมีอำนาจอสิระในด้านการคลัง เช่น การจัดเก็บภาษีและ

การจัดหารายได้อื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายกำหนด และจัดทำงบประมาณของตนเอง รวมทั้งมี

อำนาจอสิระในการกำหนดนโยบายและมีการบริหารงานของตนเอง ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทีจ่ัดตัง้ขึ้นนีจ้ะมีบุคลากรของตนเองบริหารงานภายในท้องถิ่นนั้น และได้รับ

เงินเดือนจากงบประมาณของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มคีวามเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งหรอืร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อ

การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ พัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการ

สาธารณะได้อย่างครบถ้วนตามอำนาจหน้าที ่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์  

และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในมาตรา 284 กำหนดรูปแบบสมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผูบ้ริหารท้องถิ่น ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมสีภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น

หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา

ท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผูบ้ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่นทีม่า

จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใ้ช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและออกเสียง

ลงคะแนนโดยลับ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2557, หน้า 6) 

 การให้บริการประชาชนในระบบราชการถือเป็นกลไกของรัฐทีน่ำมาปฏิบัติ  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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เป็นภารกิจหลักของข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยการแปรมาจากนโยบายที่ฝ่าย

บริหารระดับสูงได้กำหนดไปสู่ประชาชน ยึดหลักทีว่่า ประชาชนทุกคนพึงได้รับการบริการ

ขั้นพื้นฐานจากภาครัฐโดยเท่าเทียม เสมอภาคและทั่วถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครองตลอดจนสภาพแวดล้อมทีม่ีการเปลี่ยนแปลง

ตามกระแสโลกาภวิัตน์ทีม่ีการแข่งขันสูง ทำให้ประชาชนมคีวามต้องการการบริการจาก

ภาครัฐและเอกชนทีร่วดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐ 

จัดได้ว่าเป็นเรื่องหรอืแนวคิดใหม่ทีห่น่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการตามกรอบและบริบท

ของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้มกีารรื้อปรับ

ระบบราชการครั้งใหญ่ อันเป็นผลมาจากทั้งนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น และข้อกำหนด

จากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงส่วนราชการ 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี เป็นต้น ประกอบกับการนำแนวคิดของการ

บริหารงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) มาใช้ ได้ทำให้

หน่วยงานราชการต่าง ๆ มุ่งกำหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Core 

Objective) ในการจัดบริการประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 

ในเชิงการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบัญญัติทีร่ะบุไว ้

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546  

(นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ, 2556, หน้า 1) 

 ในการบริหารงานของทุกองค์การ เพื่อใหอ้งค์กรประสบผลสำเร็จและบรรลุ

เป้าหมายตามที่กำหนดได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมกีารประยุกต์ใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการ

ที่จะทำให้การบริหารงานต่าง ๆ สำเร็จได้ ประกอบด้วย ทรัพยากรการบริหาร 4 อย่างที่

เรียกว่า “4M” ซึ่งได้แก่ บุคลากร (Man) เงนิ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  และการ

จัดการ (Management) ถูกนำเข้าในระบบเพื่อการประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและ

พัฒนาก้าวหนา้ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมการผลติและการบริการที่เติบโตและพัฒนาขึน้ไป

อย่างรวดเร็วทำให้ทรัพยากรเพียง 4 ประการเริ่มไม่เพียงพอสำหรับเป้าหมาย จึงได้เพิ่มขึน้

อีก 2 M เป็น 6 M ได้แก่ เครื่องจักรกล (Machine) และ การตลาด/การประชาสัมพันธ์ 

(Market) ในขณะเดียวกันการทำงานที่มองเห็นถึงความสำคัญ หรือคุณค่าของจิตใจ 
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ของผู้ปฏิบัติงานมีมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

คนงานมากขึ้น จึงเพิ่มขวัญและกำลังใจ (Morale) เข้าไปเป็น 7M ซึง่ถือว่ามีบทบาทสำคัญ 

ที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร ดังนั้น การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับทรัพยากรการบริหารจัดการทั้ง 7 อย่าง ที่เรียกว่า “7M” แต่ใน

ปัจจุบันปัจจัยของการจัดการยุคใหม่มีกล่าวไว้ถึง 8 ประการ หรอื 8M โดยเพิ่มปัจจัยอีก  

2 ปัจจัย คอื ปัจจัยด้านวิธีการทำงานและปัจจัยด้านเวลา ในการบริหารงานเพื่อใหอ้งค์กร

ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้นัน้ การใชท้รัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทรัพยากรในองค์กรประกอบด้วย คน 

เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร 

(สมคิด บางโม, 2558, หน้า 61-62) 

 ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลที่มคีวามสำคัญอย่างยิ่ง 

เนื่องจากเป็นผูก้ำหนดทิศทาง การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 

เป็นหัวใจของการบริหาร เป็นผู้ที่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้จากความร่วมมอืของผู้อื่น 

ผูน้ำที่ดมีีหนา้ที่ประสานเพื่อนำไปสู่จุดหมาย เป็นผู้มีวสิัยทัศน์กว้างไกลและสามารถทำให้

ผูอ้ื่นยอมรับและยินดีที่จะเป็นผู้ตาม ผูน้ำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมี “ภาวะผูน้ำ” 

(Leadership) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มผีลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรอืความล้มเหลวของ

องค์การ หากองค์การใดมีผู้บริหารที่มีภาวะผูน้ำ คือ มีความรู้ ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคุณธรรม จรยิธรรม องค์การนัน้จะได้เปรียบในการแข่งขัน 

(Competitive Advantage) อนัจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้นำ 

ในปัจจุบันต้องมีกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การ ผูน้ำ 

จงึจำเป็นต้องมี “ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์” (Strategic Leadership) เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์

ของตน และที่สำคัญอย่างยิ่งต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรม (Boal and 

Schultz, 2007) เพิ่มขึน้ตามไปด้วย 

 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 

14 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง คอื เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลตำบล  

1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลหนองญาติ และองค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง ได้แก่  

1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย  
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3) องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 5) องค์การบริหาร

ส่วนตำบลอาจสามารถ 6) องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า 7) องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลบ้านกลาง  8) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 9) องค์การบริหารส่วนตำบล 

คำเตย 10) องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 11) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว และ  

12) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 12 แห่ง 

ดำเนนิการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีหน้าทีต่้องทำในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องการจัดให้มแีละบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกรักษาความ

สะอาดทางน้ำ ทางเดิน และทีส่าธารณะ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ศลิปะ จารีต ประเพณี  

ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ทั้งนีป้ระสิทธิภาพการบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม จะประสบความสำเร็จ  

มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง  

ซึ่งปัจจัยกระบวนการบริหาร อนัประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสรา้ง

องค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารขององค์การ 

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการ และการบริหารงบประมาณ ก็มีความสำคัญเป็นอย่าง

มากเช่นกัน เพราะในการบริหารกิจการใด ๆ ก็ตามตอ้งอาศัยปัจจัยกระบวนการบริหาร  

ในการสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ เพราะปัจจัย 

การบริหารหรอืทรัพยากรการบริหารนัน้มคีวามสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น

อย่างมากไม่ว่าการบริหารงานนั้นจะเป็นการบริหารภาครัฐหรอืภาคเอกชนก็ตาม 

การนำเอาปัจจัยการบริหารมาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน จะส่งผลใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม, 2563) 

 จากหลักการและเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยในฐานะทีป่ฏิบัติงานในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จงึสนใจทีจ่ะศกึษา 

อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

เพื่อศกึษาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

มปีัจจัยทางการบริหาร และประสิทธิภาพการให้บริการ อยู่ในระดับใด ภาวะผูน้ำ 
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เชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับใด ปัจจัยทางการบริหาร 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์และมีอทิธิพลต่อกัน

อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัยในครั้งนีจ้ะเป็นข้อมูลพืน้ฐาน 

การพัฒนา และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาปรับปรุงปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ของผู้บริหาร และการให้บริการสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนตำบลในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ด้รับประโยชน์สูงสุด และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป 
 

คำถามของการวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

อยู่ในระดับใด 

  2. ปัจจัยทางการบริหารและภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

หรอืไม่ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ และ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม 

  2. เพื่อศกึษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผู้นำเชิงกลยุทธิ์ 

ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม 
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สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมตฐิานของการวิจัย คือ   

  ปัจจัยทางการบริหารและภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 

ความสำคัญของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มคีวามสำคัญของการวิจัย ดังนี้  

  1. ทำให้ทราบระดับปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ และ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม 

  2. ทำใหท้ราบถึงอทิธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม 

  3. ผลจากการวิจัยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลทีไ่ด้จากการ

วิจัยไปเป็นสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการบริหารงานและประสิทธิภาพการให้

บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

ให้มปีระสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 938 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 

มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 273 คน ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างได้มาโดยการเทียบตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 

and Morgan (1986, p. 345 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 199) จะทำการสุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  

   2.1.1 ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามแนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร 8M 

ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553, หน้า 12) (ยกเว้นการตลาด (Market) และการบริหาร

ข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร (Message)) จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย  

    1) บุคลากร (man) 

    2) งบประมาณ (money) 

    3) วัสดุอุปกรณ์ (materials) 

    4) การจัดการ (management) 

    5) คุณธรรมจริยธรรม (Morality) 

    6) วิธีการทำงาน (Method) 

   2.1.2 ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามแนวคิดภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของ Hitt, 

Ireland and Hoskisson (2007 อ้างถึงใน มันทนา กองเงนิ, 2554, หน้า 24) ประกอบด้วย 

    1) การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  

    2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ  

    3) การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มปีระสิทธิภาพ  

    4) การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม  

    5) การควบคุมองค์การให้สมดุล  

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามแนวคิด

ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ Millet (2012) ประกอบด้วย 
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   2.2.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) 

   2.2.2 การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) 

   2.2.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) 

   2.2.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) 

   2.2.5 การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  การศกึษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2564-

พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 จากการทีผู่ว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยได้นำ 1) แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร 8 M ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2553, หน้า 12) (ยกเว้นการตลาด (Market) และการบริหารข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร 

(Message)) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งปัจจัยที่มสี่วนสำคัญ

ต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 3M-11M (หรอือาจเรียกว่าทรัพยากรบริหารจัดการ หรอื

ทรัพยากรการจัดการ (Management resources) แต่ที่ผู้วจิัยเลือกบุคลากร (Man) 

งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การจัดการ (Management) คุณธรรม

จรยิธรรม (Morality) และวิธีการทำงาน (Method) เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มสี่วนสำคัญต่อ

การบริหารจัดการที่มคีวามสอดคล้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) แนวคิดภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ Hitt, Ireland and Hoskisson (2007 อ้างถึงใน มันทนา 

กองเงิน, 2554, หน้า 24) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวจิัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

เชงิกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

และ 3) ตามแนวคิดประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ Millet (2012) มากำหนด 

เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ดังภาพประกอบ 1 
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ประสิทธิภาพการให้บริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม 

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค  

2) การให้บริการอย่างทันเวลา  

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ  

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

             ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 

     (Independent Variable)                              (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ให้นยิามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารจัดการ หมายถึง ทรัพยากรหรือองค์ประกอบที่มี

ส่วนสำคัญในการบริหารงาน การดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายตามนโยบาย แผนงาน ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ได้กำหนดไว้ซึ่ง

เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรที่มอียู่ทั้งบุคลากร วัสดุ 

งบประมาณมาบริหารจัดการตามหลักการที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อทำให้

เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบด้วย 

   1.1 ด้านบุคลากร (Man) หมายถึง การบริหารงานบุคคลขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เช่น การคัดเลือก  

ปัจจัยทางการบริหาร 

   1) ด้านบุคลากร  

   2) ด้านงบประมาณ  

   3) ด้านวัสดุอุปกรณ์  

   4) ด้านการจัดการ  

   5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

   6) ด้านวิธีการทำงาน  

 
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

   1) การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  

   2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ  

   3) การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ

ที่มปีระสิทธิภาพ  

   4) การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม  

   5) การควบคุมองค์การให้สมดุล  
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การบรรจุแต่งตัง้ใหเ้หมาะสมกับงาน การพัฒนา ให้บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ  

   1.2 ด้านงบประมาณ (Money) หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับรายรับ

รายจ่าย การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม เช่น การจัดสรร งบประมาณที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และการให้

ประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบ 

การใชจ้่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส 

   1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เช่น การนำ

วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเลือกใช้ติดตัง้อุปกรณ์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยคำนึงถึง ความประหยัด คุ้มค่า และประโยชน์ 

ใช้สอย 

   1.4 ด้านการจัดการ (Management) หมายถึง เทคนิคหรอืวิธีการบริหาร

ทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 

ที่นำมาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ เช่น มีการวางแผนการดำเนินงานตาม

ภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน มีการบริหารรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง มกีารกำหนดแผนการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดทุกครั้ง และมีการตรวจสอบการ

บริหารงานโดยให้รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน 

   1.5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Morality) หมายถึง องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีการส่งเสริมการนำหลักธรรม

และจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค ความเพียร การมี

จติสำนึกดีงาม รับผิดชอบ เสียสละ การวางตัวเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าพวกพ้องหรอืส่วนตน ประกอบกับมีการกำหนดมาตรฐาน

คุณธรรมจริยธรรมและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรอืประพฤติผดิอย่างชัดเจน 

   1.6 ด้านวิธีการทำงาน (Method) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีการใหค้วามสำคัญและพัฒนาวิธีการ 

หรอืเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กับส่งเสริมบุคลากรอบรม

วิธีการหรือเทคนิคในการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรูเ้กี่ยวกับ 

เทคนิควิธีการให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งการมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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ของราชการอย่างเคร่งครัด 

  2. ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการมองเหตุการณ์

หรอืคาดเดา เหตุการณ์ในอนาคตความเป็นไปได้ในวิสัยทัศน์รักษาความยดืหยุ่นและให้

อำนาจบุคคลอืน่ใน การสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์สามารถชักจูงให้ผู้อื่นให้ความ

ร่วมมอืมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วย 

   2.1 การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ภายนอกและนำมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ได้ สามารถให้วิสัยทัศน์แจ่มชัด สามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานได้สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยง สามารถ

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานได้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ

สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายสามารถมีกลวิธีในการ

กระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ 

   2.2 การบริหารทรัพยากรในองค์การ หมายถึง ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 

ของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เพิ่มสมรรถนะในการทำงาน มีการบริหาร

จัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีการจัดสรรหน้าที่รับผดิชอบได้เหมาะสมกับ

ความรูค้วามสามารถในหน่วยงาน มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรใช้ศักยภาพ

อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และมีการส่งเสริมระบบการจัดการค่าตอบแทนยกย่องชมเชย

รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนยุติธรรม 

   2.3 การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มปีระสิทธิภาพ หมายถึง  

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ดำเนนิ

กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความมปีระสิทธิภาพอย่างยั่งยืนขององค์การ กำหนด

ค่านยิมเพื่อเป็นหลักยึดในการทำงานร่วมกันในกลุ่มงานกำหนดแบบแผนในการทำงาน  

ได้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เป็นแบบอย่างที่ดใีนการทำงานสร้าง

ค่านยิมใหบุ้คลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เกิดความรักความสามัคคีเป็นพลัง

ผลักดันให้แก่องค์กร 
- 
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   2.4 การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม หมายถึง ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ยึดมั่นและมุ่งเน้นแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

อย่างมีจริยธรรมปฏิบัติต่อบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทุกคนโดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจรติในการปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

คำนงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมคีวามรักและเอือ้อาทร 

ต่อบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทุกคน และมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน

เงินเดอืนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความโปร่งใสยุติธรรม 

   2.5 การควบคุมองค์การให้สมดุล หมายถึง ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สามารถสร้างความเข้าใจ และ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน สามารถจัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานบริหารงานได้

เหมาะสมกับภาระงานบริหารงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน 

และประชาชนในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสุข 

ในการทำงาน 

  3. ประสิทธิภาพการให้บริการ หมายถึง ความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ

และความสามารถในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของ

ประชาชนผูร้ับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัด

นครพนม ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายของแผนงานการปฏิบัติราชการของกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 

   3.1 การใหบ้ริการอย่างเสมอภาค หมายถึง การใหบ้ริการที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พึงมใีห้แก่ประชาชน 

โดยไม่มกีารแบ่งแยก หรอืเลือกให้บริการโดยเฉพาะเจาะจง ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการด้วยความถูกต้องยุติธรรม 

   3.2 การให้บริการอย่างทันเวลา หมายถึง การให้บริการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จะต้องมีความ

ตรงต่อเวลากับประชาชน ในทุกกรณีที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยอาศัย การใช้ทักษะ

เครื่องมือหรือเทคนิคในการบริหารจัดการงานหรอืบริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ในเวลาที่กำหนด รวมถึงการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญ ในการทำงาน ซึ่งต้อง

อาศัยกระบวนการเครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อกำหนดและควบคุม 
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การปฏิบัติงานใหบ้รรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ในงานที่รับผดิชอบ 

   3.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีการใหบ้ริการที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนในทุก ๆ ด้านอย่างเพียงพอ เช่น ด้านจำนวนบุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความ

สะดวก วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ใหบ้ริการ เป็นต้น 

   3.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมมีการให้บริการที่มีความสม่ำเสมอ มีความ

พร้อมและเตรียมตัวต่อความสนใจตลอดเวลา มีการฝึกอบรมพนักงานผูใ้ห้บริการอยู่เป็น

ประจำและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ 

   3.5 การให้บริการอย่างก้าวหนา้ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมมีการบริการที่มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

และผลการปฏิบัติงานในทุกด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรอืความสามารถที่จะทำหน้าที่

ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม รวมถึงความสามารถในการพัฒนาการให้บริการด้าน

ปริมาณและคุณภาพด้วย 

  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น     

ที่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ในพืน้ที่อำเภอเมอืงนครพนม 

จังหวัดนครพนม จำนวน 14 แห่ง ประกอบไปด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมือง

นครพนม เทศบาลตำบล 1 แห่ง คอื เทศบาลตำบลหนองญาติ และองค์การบริหารส่วน

ตำบล 12 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 2) องค์การบริหารส่วนตำบล

นาราชควาย 3) องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  

5) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 6) องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  

7) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 8) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 9) องค์การ

บริหารส่วนตำบลคำเตย 10) องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 11) องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลวังตามัว และ 12) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก 

  5. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ของเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหาร 
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ส่วนตำบล 

  6. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการ ลูกจา้งประจำ 

พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม ทั้ง 14 แห่ง ที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 



15 

 

 

บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

จังหวัดนครพนม ผูศ้กึษาได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับดังนี้ 

  1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 

  2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

  2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการ 

  4. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพืน้ฐานทางการบริหาร ในครั้งนี้  

มีรายละเอียดที่จะศกึษาในคำจำกัดความอยู่ 3 คำ คอื การบริหาร การจัดการ และการ

บริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ความหมายของการบริหาร  

 คำว่า การบริหาร ในภาษาอังกฤษมักใช้อยู่สองคำ คอื “Administration” และ 

“Management” ความแตกต่างของสองคำนี ้คอื “Administration” นิยมใชไ้ปในทางการ

บริหารราชการ ส่วนคำว่า “ Management” นิยมใช้ไปในทางบริหารธุรกิจ แต่สองคำนี้ก็

อาจใช้แทนกันได้ ซึ่งหมายถึงการบริหารเช่นเดียวกัน นักวิชาการได้ให้ความหมายของการ

บริหารหลายทัศนะแตกต่างกัน ดังนี้ 

  วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยอาศัยหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) 

การช้ีนำ (leading) และการควบคุมองค์กร (Controlling) 
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  พิทยา บวรวัฒนา (2556) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารว่าเป็นการ

นำเอากฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งเป็นหนา้ที่ของข้าราชการที่ตอ้ง

ทำงานด้วยความเต็มใจและ ความเที่ยงธรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์  

ที่กำหนดไว้  

  สมพงษ์ เกษมสิน (2556) ได้ให้ความเห็นว่า "การบริหาร" เป็นการใชศ้าสตร์

และศลิป์ การนำเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกับ

กระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเห็นว่าการบริหารมีลักษณะเด่นอยู่หลายประการ ดังนี้  

   1. การบริหารย่อมมวีัตถุประสงค์  

   2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญ  

   3. การบริหารต้องใชท้รัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน  

   4. การบริหารมีลักษณะการดำเนนิการเป็นกระบวนการ  

   5. การบริหารเป็นการดำเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  

   6. การบริหารอาศัยความร่วมมอืร่วมใจของบุคคลฉะนั้นจึงต้องอาศัย

ความร่วมใจ (Collective Mind) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation)  

อันจะนำไปสูพ่ลังรวมกลุ่ม (Group Effort) ในอันที่จะทำให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์  

   7. การบริหารมีลักษณะการร่วมมอืกันดำเนินการอย่างมเีหตุผล  

   8. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

   9.การบริหารไม่มตีัวตน (Intangible) แต่มีอทิธิพลต่อความเป็นอยู่ 

ของมนุษย์  

  ศริิ ถีอาสนา (2557, หนา้ 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็น

กิจกรรมของกลุ่ม ตัง้แต่สองคน ขึน้ไป ร่วมมอืกันจัดการทรัพยากร ที่เหมาะสมเพื่อได้

บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ใช้ทั้งศาสตร์และศลิป์ จัดการกระบวนการบริหารหรอืหน้าที่

การบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัด

คณะทำงาน (Staffing) การอำนวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating)  

การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559, หน้า 2-3) ได้กล่าวถึงความหมายของ  

“การบริหาร” ที่บางครั้งเรียกว่า “การบริหารจัดการ” ไว้ 2 แนวทาง โดยความหมาย 
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แรก เป็นการนำ“ปัจจัยที่มสี่วนสำคัญต่อการบริหาร” มาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  

ซึ่งในที่นี้ “การบริหารหรอืการบริหารจัดการ” หมายถึง การดำเนินงาน หรอืการปฏิบัติ 

ใด ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และ/หรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 

หมายถึง ของหน่วยงาน และ/หรอืบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน เช่น  

(1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงนิ (Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 

(Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การบริหารการให้บริการประชาชน  

(Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)  

(8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) การบริหารการวัดผล (Measurement) เป็นต้น 

 จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปความหมายของการบริหาร หมายถึง 

การดำเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์โดยการใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบโดยอาศัย

ทรัพยากรทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ดังนัน้ การบริหาร 

จงึเป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารจำเป็นต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์” และ “ศลิป์” ในการชักจูงให้คน

หันมาช่วยเหลอืงานขององค์การ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมอืร่วมใจกันในการทำงานใหไ้ด้รับ

ผลสำเร็จตามจุดหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โดยที่ผู้บริหารตอ้งทำหนา้ที่

เป็นทั้งหัวหน้า ผูน้ำ ผูป้ระสานงานอย่างมปีระสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการ 7 ประการ 

คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการด้านบุคคล การอำนวยการ การประสานงาน 

การรายงาน และการจัดการงบประมาณ 

 ทรัพยากรในการบริหาร 

 เมื่อกล่าวถึงคำว่า การบริหารส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการคำศัพท์

ที่ใชม้ ี2 คำ คือ การบริหาร (Administration) นิยมใชก้ับการบริหารราชการหรอืการจัดการ

เกี่ยวกับนโยบาย ศัพท์อีกคำหนึ่ง คอื การจัดการ (Management) นิยมใชก้ับการ

บริหารธุรกิจเอกชนหรอืการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามคำว่า  

การบริหาร กับคำว่าการจัดการใชแ้ทนกันได้ มีความหมายเหมอืนกัน (สมคิด บางโม, 

2558, หนา้ 61) ในเอกสารคำสอนเล่มนี้จะใช้สองคำนี้ปะปนกันตลอดไปตามความ

เหมาะสมจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรูท้ั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์เพื่อ เอาคนทรัพยากร 

มารวมกันแล้วอำนวยการใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการปัจจัยในการบริหาร  

มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

  1. คนหรอืบุคคล (Man) เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงาน หน่วยงาน 

หรอืองค์การต่าง ๆ จำเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ตอ้งประกอบด้วย 
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บุคคลที่มคีุณภาพและ มีความรับผดิชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ  

  2. เงิน (Money) หน่วยงานจำเป็นที่จะต้องมงีบประมาณเพื่อการบริหารงาน

หากขาด งบประมาณ การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย  

  3. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจำเป็นต้องมวีัสดุอุปกรณ์ 

หรอืทรัพยากรในการบริหาร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหาร

แล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคหรอืก็ใหเ้กิดปัญหาในการบริหารงาน  

  4. การจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรอืผูบ้ังคับบัญชา

โดยตรง คอื เป็นกลไกและตัวประสานที่สำคัญที่สุดในการประมวล ผลักดันและกำกับ

ปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการให้สามารถดำเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงานตามที่ต้องการ  

 ปัจจัยในการบริหารทั้ง 4 ประการนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการ เพราะ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการขึน้อยู่กับความสมบูรณ์และคุณภาพของ

ปัจจัยดังกล่าวนี้ 

 ในด้านธุรกิจเอกชนหรอืการจัดการธุรกิจ ได้กล่าวถึงปัจจัยของการจัดการไว้ว่า

มี 6 M โดยเพิ่มเรื่องตลาดจำหน่ายสินค้าและเครื่องจักรสำหรับผลติสินค้า แต่ในปัจจุบัน

ปัจจัยของการจัดการยุคใหม่มกีล่าวไว้ถึง 8 ประการ หรอื 8M โดยเพิ่มปัจจัยอีก 2 ปัจจัย 

คือ ปัจจัยด้านวิธีการทำงานและปัจจัยด้านเวลา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

(Harold D.Koontz, 1972 อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2558, หน้า 61-62) 

  1. คน (Man) เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน 

  2. เงิน (Money) สำหรับเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ 

  3. วัสดุสิ่งของ (Material) ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องใช ้และอาคารสถานที่ 

  4. ความรูด้้านการจัดการ (Management) หมายถึง ความรูเ้กี่ยวกับ 

การจดัการ 

  5. ตลาด (Market) เป็นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าและบริการ 

  6. เครื่องจักรกล (Machine) ใช้สำหรับผลติสินค้าและบริการ 

  7. วิธีการทำงาน (Method) หมายถึง วิธีหรอืขั้นตอนในการทำงาน 

  8. เวลา (Minute) หมายถึง เวลาในการดำเนินงาน 

 ปัจจุบันทรัพยากรในการบริหารได้พัฒนาออกไปอย่างกว้างขวางตามแนวคิด

ของนักวิชาการแต่ละคน อาจสรุปได้ดังนี้ 



 
 

19 

  1. ทรัพยากรคน 

  2. ทรัพยากรด้านทุน 

  3. ทรัพยากรด้านวิทยาการ 

  4. ทรัพยากรด้านลูกค้า 

  5. ทรัพยากรด้านเวลา 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553, หน้า 24-26) ในหนังสอื เรื่อง “หลักการและ

เทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานพินธ์ และรายงาน” ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดทางวิชาการ

ที่นำมาใช้ในการจัดกลุ่ม เป็นกรอบแนวคิดที่ประกอบด้วย “กลุ่มคำ” หลายด้านหรือหลาย

ขั้นตอน กรอบแนวคิดแบบนีน้ำมาใช้ในการศกึษา การทำวิจัย หรอืการทำวิทยานิพนธ์ 

ซึ่งรวมทั้งใชใ้น “การจัดกลุ่มหรอืการจัดกลุ่มปัญหา” ด้วย ดังนี้ 

  1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับ

บุคลากรของหน่วยงาน เช่นการวางแผนกำลังคน การแสวงหาบุคลากร การบรรจุแต่งตัง้ 

การบำรุงรักษาและจัดสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น 

  2. การบริหารงบประมาณ (Money) หมายถึง การจัดให้มีงบประมาณ  

การควบคุมการตรวจสอบด้านการเงิน การพัฒนาระบบบัญชี การเสนอความตอ้งการ  

การจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการบันทึกและรายงานการใชจ้่าย

งบประมาณ 

  3. การบริหารงานทั่วไป (Management) หมายถึง การดำเนนิการเกี่ยวกับ

การบริหารกระบวนการปฏิบัติขององค์กร คือ การวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดการ

ทรัพยากรบุคคล การประสานงานภายในองค์กร การรายงาน และการประเมินภายใน

หน่วยงานภายในองค์กร การรายงาน และการประเมินภายในหน่วยงาน 

  4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง การประมาณการและเสนอ

ความตอ้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา การแจกจ่ายและการใชว้ัสดุอุปกรณ์ และ

การจำหน่ายจากบัญชี 

  5. การบริหารคุณธรรม (Morality) หมายถึง การนำหลักธรรมในการบริหาร 

การมจีติสำนึกดีงามในการปฏิบัติราชการหรอืการปฏิบัติงาน การวางตนที่เหมาะสม 
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  6. การให้บริการประชาชน (Market) หมายถึง ให้ประชาชนมาเลือกรับ

บริการ การจัดการต้อนรับในการให้บริการ การบริการที่ประทับใจ และการบริการแบบจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ 

  7. การบริหารข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร (Message) หมายถึง การกำหนด

ความตอ้งการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น การรวบรวมข่าวสาร การดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร

ที่ได้มาด้วยการประเมินค่าและตคีวาม การกระจายการใช้ข่าวสารให้ทันสมัยและทันเวลา 

ที่ตอ้งการใช้ 

  8. วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรอืเทคนิค (Method) หมายถึง การเตรียม

ข้อมูลและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่ทันสมัย 

  9. การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) หมายถึง  

มีแผนการใชเ้วลาอย่างรัดกุมและชัดเจน การกำกับเวลาที่ทันสมัยในการตดิตามแผนงาน 

ที่ได้วางไว้ 

  10. การประสานงาน หรอืการประนปีระนอม (Mediation) หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน 

และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่อประชาชน เช่น ประสานด้านนโยบายและ

วัตถุประสงค์ ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประสานการเงนิและวัสดุอุปกรณ์ และ

ประสานความขัดแย้งของบุคลากร เป็นต้น 

  11. การวัดผล หรอืการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) หมายถึง 

มีระบบการตดิตามงานระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลที่เป็นจรงิและทันสมัย

ประกอบตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้ผลเที่ยงตรง 

  ปัจจัยที่มสี่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 3M-11M (หรอือาจ

เรียกว่าทรัพยากรบริหารจัดการ หรือทรัพยากรการจัดการ (Management resources) 

  1. 3M เช่น Man (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) Money (การบริหาร

งบประมาณ) Management (แปลว่า การบริหารงานทั่วไป หรอืการจัดการทั่วไป เช่น  

การวางแผน การควบคุมดูแล การตัดสินใจ และการประชาสัมพันธ์) 

  2. 4M เช่น Man Money Management Material (การบริหารวัสดุอุปกรณ์) 

หรอื Man Machine Medium Mission 



 
 

21 

  3. 5M เช่น Man Money Management Material Morality (การบริหาร

คุณธรรม หรือจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน) หรือ Machinery Manpower Material 

Method Measurement 

  4. 6M เช่น Man Money Management Material Morality Market (ตลาด 

ผูร้ับบริการหรือประชาชนผู้รับบริการ) 

  5. 7M เช่น Man Money Management Material Morality Market Message 

(การบริหารข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร) 

  6. 8M เช่น Man Money Management Material Morality Market Message 

Method (วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค) 

  7. 9M เช่น Man Money Management Material Morality Market Message 

Method Minute (การบริหารเวลา หรอืกรอบเวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน) 

  8. 10M เช่น Man Money Management Material Morality Market 

Message Method Minute Mediation (การประสานงาน หรอืการประนปีระนอม) 

  9. 11M เช่น Man Money Management Material Morality Market Message 

Method Minute Mediation Measurement (การวัดผล หรอืการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

  โดยแต่ละดา้นประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

  1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   1.1 หน่วยงานบรรจุ แต่งตั้ง และใช้บุคลากรเหมาะสมกับงาน 

   1.2 หน่วยงานเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยให้

บุคลากรเข้ารับการพัฒนาหรอืฝกึอบรมเป็นประจำ 

   1.3 หน่วยงานเชิญบุคคลภายนอก เช่น ผูม้ีประสบการณ์ เข้ามาช่วยพัฒนา

หรอืให้คำแนะนำปรึกษาแก่บุคลากรเป็นประจำ 

   1.4 หน่วยงานแลกเปลี่ยนหรอืยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

   1.5 ผูบ้ริหารของหน่วยงานทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีดา้นการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เช่น ไม่สนับสนุนระบบพวกพ้อง หรอืระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น 

  2. การบริหารงบประมาณ 

   2.1 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารจัดการ 

   2.2  การรายงานการบริหารงบประมาณของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ 

   2.3  หน่วยงานสนับสนุนให้ตรวจสอบภายในด้านงบประมาณอย่างเขม้งวด 
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   2.4  หน่วยงานสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบงบประมาณ 

   2.5  หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด มปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า 

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  3. การบริหารงานทั่วไปหรือการจัดการทั่วไป 

   3.1 หน่วยงานวางแผน ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลแผนอย่างเป็น

ระบบ 

   3.2 หน่วยงานมกีารบังคับบัญชาอย่างเป็นเอกภาพ 

   3.3  หน่วยงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

   3.4  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ำสูง เช่น กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกล้า

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

   3.5  ผูบ้ริหารของหน่วยงานมลีักษณะเป็นผู้นำมืออาชีพ เช่น มีวสิัยทัศน์  

มีความคิดรเิริ่ม ใช้วิชาความรูใ้นการปฏิบัติราชการ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นหลัก 

  4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 

   4.1 หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้และคอมพิวเตอร์ ที่มคีุณภาพ

เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

   4.2 หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้และคอมพิวเตอร์มากเพียงพอ

แก่การปฏิบัติงาน 

   4.3 หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุอย่างเคร่งครัด 

   4.4  หน่วยงานมรีะบบการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจน 

   4.5  ผูบ้ริหารของหน่วยงานมคีวามคิดรเิริ่มที่จะนำวัสดุอุปกรณ์ใหม่มาใช้

ในหน่วยงาน 

  5. การให้บริการประชาชน  

   5.1 หน่วยงานเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 

   5.2  หน่วยงานให้บริการในลักษณะที่ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

   5.3  หน่วยงานดำเนินงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

   5.4  หน่วยงานค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน 
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   5.5  หน่วยงานประเมินผลความต้องการของประชาชน 

  6. การบริหารคุณธรรม 

   6.1 บุคลากรของหน่วยงานนำหลักธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจรติ มาใช้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

   6.2 บุคลากรของหน่วยงานมีจิตสำนึกที่ดงีามในการปฏิบัติดว้ยความ

รับผิดชอบ และเอาใจใส่งานอย่างสม่ำเสมอ 

   6.3  หน่วยงานวางตัวบุคลากรได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 

   6.4 บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ขอ้บังคับ ระเบียบ วนิัย 

อย่างเคร่งครัด  

   6.5  บุคลากรของหน่วยงานใช้ตำแหน่งหรอือำนาจหนา้ที่แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนหรอืให้พวกพ้อง 

  7. การบริหารข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร 

   7.1 หน่วยงานนำข่าวสารหรอืข้อมูลข่าวสารมาใช้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมาก

เพียงพอ 

   7.2 ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเชื่อถือได้ 

   7.3 หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการสนับสนุนการรับ 

และส่งข้อมูลข่าวสาร 

   7.4 หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นเครอืข่ายและระบบ 

   7.5 หน่วยงานมีระบบการควบคุมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างมี

มาตรฐาน 

  8. วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรอืเทคนิค 

   8.1 หน่วยงานบริหารจัดการบนพืน้ฐานของกฎหมายหรือยึดถือหลักนิติ

ธรรม 

   8.2  หน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปฏิบัติราชการ

อย่างเคร่งครัด 

   8.3  หน่วยงานเห็นถึงความสำคัญและได้พัฒนาวิธีการหรอืเทคนิคในการ

ปฏิบัติราชการอยู่ตลอดเวลา 

   8.4  หน่วยงานจัดการฝึกอบรมบุคลากรเรื่องวิธีการและเทคนิคในการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 
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   8.5  ผูบ้ริหารของหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรนำวิธีการหรอืเทคนิค 

มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  9. การบริหารเวลาหรอืกรอบเวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

   9.1 หน่วยงานมนีโยบายสนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยความรวดเร็ว 

และทันเวลา 

   9.2  หน่วยงานกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการแลว้เสร็จที่ชัดเจน

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

   9.3  หน่วยงานลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อใช้งานหรอืกิจกรรมแลว้

เสร็จโดยเร็ว 

   9.4  บุคลากรของหน่วยงานผัดผ่อนหรือเลื่อนวันเวลาการปฏิบัติราชการ

เป็นประจำ 

   9.5  ผูบ้ริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญกับเวลาหรอืความรวดเร็ว 

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  10. การประสานงานหรือการประนปีระนอม  

   10.1 หน่วยงานประสานงานภายในและภายนอกของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

   10.2 หน่วยงานวางระบบการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดขั้นตอน

และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 

   10.3 หน่วยงานให้เวลาสำหรับการประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างมาก

เพียงพอ 

   10.4 หน่วยงานจัดการฝึกอบรมบุคลากรเรื่องการประสานงานในการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 

   10.5 หน่วยงานปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดแบ่งหน้าที่การปฏิบัติ

ราชการที่ซ้ำซ้อนกันหรอืคล้ายคลึงของแต่ละหน่วยงานใหชั้ดเจนขึ้น 

  11. การวัดผลหรอืการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   11.1 หน่วยงานมรีะบบการวัดผลหรอืการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้

มาตรฐานและชัดเจน 

   11.2 หน่วยงานเปิดโอกาสใหป้ระชาชนหรอืหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวัดผลหรอืการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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   11.3 หน่วยงานควบคุมตรวจสอบการวัดผลหรอืการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเขม้งวด 

   11.4 หน่วยงานฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการวัดผลหรือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำ 

   11.5 ผูบ้ริหารของหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการ

วัดผลหรอืการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555, หน้า 11) ได้กล่าวถึง การจัดแบ่งตัวชี้วัดการบริหาร

จัดการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

  1. ปัจจัยนำเข้า (input) หมายถึง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เป็นปัจจัยที่มสี่วน

สำคัญต่อการบริหารจัดการหรอืประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรอืทรัพยากรการ

จัดการ (management resources) ตัวอย่างเช่น 3M ที่ประกอบด้วย คนหรือการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงินหรอืการบริหารงบประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป 

(Management) ที่ถูกนำเข้าไปในระบบการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดดังกล่าวนี้มีจำนวนเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการบริหารจัดการมีความซ้ำซ้อนเพิ่มมากขึ้น จนเป็น 11M 

ตัวอย่างเช่น 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 2) การบริหารงบประมาณ (Money)  

3) การบริหารงานทั่วไป (Management) 4) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  

5) การบริหารคุณธรรม (Morality) 6) การให้บริการประชาชน (Market) 7) การบริหาร

ข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร (Message) 8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรอืเทคนิค 

(Method) 9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Minute)  

10) การประสานงาน หรอืการประนปีระนอม (Mediation) และ 11) การวัดผล หรอืการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เป็นทรัพยากร 

การจัดการเหล่านีอ้าจจะเพิ่มขึน้ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ระบบการบริหารจัดการยังคงพัฒนา 

และก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังแสดงไว้ในภาพประกอบ 2 
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1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man)  

2. การบริหารงบประมาณ (Money)       3M  

3. การบริหารงานท่ัวไป (Management)   4M  

4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)            5M 

5. การบริหารคุณธรรม (Morality)          6M 

6. การให้บริการประชาชน (Market)       7M 

7. การบริหารข่าวสาร หรือข้อมลูข่าวสาร (Message)             8M 

8. วธีิการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method)                    9M 

9. การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏบัิตงิาน (Minute)     10M 

10. การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation)      11M 

11. การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏบัิตงิาน (Measurement) 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงตัวชีว้ัดการบริหารจัดการในฐานะที่เป็นปัจจัยนำเข้า 3-11 

     ด้านที่เรียกว่า 3M-11M  

     ที่มา : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555, หน้า 12) 

  2. กระบวนการ (Process) หมายถึง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการทีป่ระกอบ 

ด้วยการดำเนินงานหลายขั้นตอนที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงดำเนินการ 

หรอื หมายถึงตัวชีว้ัดที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่อยู่ในระบบการบริหารจัดการ โดยนำ

แต่ละขั้นตอนมาใช้เป็นเครื่องมอืในการปรับเปลี่ยนปัจจัยนำเข้าให้เป็นปัจจัยนำออกหรอื

ผลผลิตตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป เช่น พอลค์ (POLC)  

ที่ประกอบด้วย 4 ด้าน/ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ 

(Organizing), การชีน้ำ (Leading), และการควบคุม(Controlling) ตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการนี้

ได้มพีัฒนาการตลอดมา โดยในสมัยของ เฮ็นรี ฟาโย (Henri Fayol) ป ีค.ศ. 1916 

ประกอบด้วย 5 ด้าน/ขั้นตอน เรียกว่า พอคค์ (POCCC) ที่ประกอบด้วยการวางแผน 

(Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การสั่งการ (Commanding), การประสานงาน 

(Coordinating), และการควบคุม (Controlling) ต่อมาในปี ค.ศ. 1937 กูลิคและเออร์วิค

(Gulick และ Urwick) เรียกว่า โพสคอร์บ (POSDCoRB) ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน/ขั้นตอน 

ได้แก่ การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การบริหารงานบุคคล 

(Staffing), การอำนวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
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(Reporting), และการงบประมาณ (Budgeting) ครั้นถึงปี ค.ศ. 1972 แฮร์โรลด์ คูนตซ์ 

(Harold D. Koontz) เห็นว่าประกอบด้วย 5 ด้าน/ขั้นตอน เรียกว่า โพสดค์ (POSDC) ได้แก่ 

การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing), 

การอำนวยการ (Directing), และการควบคุม (Controlling) จากนั้น แนวคิดได้เปลี่ยนแปลง

ไปบ้าง โดยในปี ค.ศ. 1988 คูนตซ์ และ เวียห์ริช (Koontz และ Weihrich) ได้ร่วมกันเขียน

หนังสือ เรื่อง Management โดยได้เปลี่ยนขั้นตอนจากตัว D (Directing) เป็น L (Leading) 

เรียกว่า โพสลส์ (POSLC) พัฒนาการของตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการที่กล่าวมานีย้ังคงก้าว

ต่อไปไม่หยุดยั้ง เช่น ได้มกีารพัฒนาเป็น แพ็มส–์โพสคอร์บ (PAMS–POSDCoRB) 

ที่ประกอบด้วย 11 ด้าน/ขั้นตอน โดยพัฒนามาจาก โพสคอร์บ ข้างต้น และได้เพิ่มเติมเข้าไป

อีก 4 ด้าน/ขั้นตอน ได้แก่ การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอำนาจหนา้ที่ (Authority) 

การบริหารคุณธรรม (Morality) และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) ในอนาคต

ตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการดังกล่าวนี้ อาจมีจำนวนขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นอีก หรอือาจลดลง 

ก็ได้ 

  3. ปัจจัยนำออก (Output) หมายถึง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เป็นผลลัพธ์ 

ผลผลิต ผลการดำเนินงาน หรอืเป็นจุดหมายปลายทาง (End(s)) เป้าหมาย (Goal(s)) หรอื 

วัตถุประสงค์ (Objective(s)) ของหน่วยงานที่ออกมาจากกระบวนการในขั้นตอนที่สอง 

ตัวชี้วัดที่เป็นปัจจัยนำออกหรอืเป็นเป้าหมายของหน่วยงานนี้ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่มเีป้าหมายที่มุ่งแสวงหากำไร (Profit) และตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายไม่มุ่งแสวงหา

กำไร (Non–profit) หรอืแบ่งเป็นตัวชีว้ัดที่มวีัตถุประสงค์เพื่อการผลิตสินค้าหรอืผลผลิต 

(products) และตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ (Services) ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวชีว้ัด

การบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 โดยบัญญัติ 

ให้เป็นจุดหมายปลายทางหรอืเป้าหมายที่ประกอบด้วย 7 ด้าน 

 Herbert A. Simon (1966, p. 23) ได้กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารเป็นเครื่องมอื

สนับสนุนให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คอื 7 M’s ประกอบด้วย 

  1. บุคลากร (Man) 

  2. เงิน (Money) 

  3. การบริหารทั่วไป (Management) 

  4. การบริหารประชาชน (Market) 
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  5. คุณธรรม (Moral) 

  6. ข้อมูลข่าวสาร (Massage) 

  7. การวัดผล (Measurement) 

 William T. Greenwood (1988, p.33) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรการบริหารควรมี

อย่างน้อย 7 ประการ คอื  

  1. คน (Man) 

  2. เงิน (Money) 

  3. วัสดุสิ่งของ (Material) 

  4. อำนาจหน้าที่ (Authority) 

  5. เวลา (Time) 

  6. กำลังใจในการทำงาน (Will) 

  7. ความสะดวกต่าง ๆ 

 ประเภทของระบบการบริหาร 

 โดยทั่วไประบบการบริหารแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

(สมคิด บางโม, 2562, หน้า 60) 

  1. การบริหารราชการ (Public Administration)  

  2. การบริหารธุรกิจ (Business Administration) 

  3. การบริหารการศกึษา (Education Administration) 

 การพิจารณาบริการแต่ละระบบบริหารแตกต่างกันอย่างไร ให้ใชห้ลัก 4P  

เป็นเครื่องวิเคราะห์ ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2562, หน้า 60) 

  1. ความมุ่งหมาย (Purpose) การบริหารการศกึษาไม่มุ่งหวังกำไร แต่มุ่ง

พัฒนาคนให้เจริญงอกงามในด้านต่าง ๆ การบริหารธุรกิจนัน้มุ่งหวังกำไรเป็นสำคัญ 

สำหรับการบริหารราชการนั้นมุ่งบริการ ให้ความสะดวกและคุ้มครองสวัสดิภาพของ

ประชาชน 

  2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง (People) ในระบบการบริหารการศกึษา บุคคล 

ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มรีายได้ แต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการราชการ

ส่วนใหญ่ที่จะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว สำหรับการบริหารธุรกิจนั้นผู้เกี่ยวข้องมีต้ังแต่เด็ก

จนถึงผูบ้รรลุนิตภิาวะ 
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  3. วิธีการดำเนินการ (Process) การดำเนินการของระบบการศกึษาต้องใช้

ระยะเวลายาวนาน และสลับซับซ้อนมาก การดำเนินการของระบบราชการต้องเป็นพิธีการ 

ยดึระเบียบแบบแผน แต่การบริหารธุรกิจนั้นการดำเนินการไม่ยึดถือวธิีการ ไม่สลับซับซ้อน 

และไม่ใช้เวลายายนาน ต้องการความรวดเร็ว 

  4. ผลผลติ (Product) ผลผลิตของการบริหารธุรกิจ คอื สินค้าและบริการ 

ผลผลผลติของการบริหารราชการ คอื ความอยู่ดีกินดีของประชาชน แต่ผลผลติของการ

บริหารการศกึษา คอื บุคคลที่มคีุณภาพ 

 จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหารจัดการ หมายถึง ทรัพยากรหรอืองค์ประกอบที่มสี่วนสำคัญในการบริหารงาน  

การดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายตามนโยบาย แผนงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์

และศลิป์เพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรที่มอียู่ทั้งบุคลากร วัสดุ งบประมาณมาบริหารจัดการ

ตามหลักการที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยที่มสี่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 3M-11M 

หรอือาจเรียกว่าทรัพยากรบริหารจัดการ หรอืทรัพยากรการจัดการ (Management 

resources) แต่ที่ผู้วจิัยเลือกบุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

การจัดการ (Management) คุณธรรมจริยธรรม (Morality) และวิธีการทำงาน (Method) 

เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มสี่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการที่มคีวามสอดคล้องกับการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำ

แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร 8M ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553,  

หนา้ 12) (ยกเว้นการตลาด (Market) และการบริหารข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร 

(Message)) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 6 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) บุคลากร (Man) 2) งบประมาณ (Money) 3) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  

4) การจัดการ (management) 5) คุณธรรมจรยิธรรม (Morality) และ 6) วธิีการทำงาน 

(Method) 
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แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

 ความสำเร็จขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรจากภาครัฐ หรอืภาคเอกชน 

สิ่งที่คอยช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรเหล่านัน้ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งเป็น

ผลพวงมาจากการที่องค์กรนั้นมีผู้นำที่ดแีละมีคุณภาพในการบริหารงาน บริหารคน และ

บริหารการเปลี่ยนแปลงจนสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ได้ แต่การที่

องค์กรจะมีภาวะผูน้ำที่ใชใ้นเวลาที่ตอ้งการและเป็นผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพสามารถนำพา

องค์กรสู่การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

 ความหมายของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

 มีนักทฤษฎีและนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความมากมาย ดังนี้ 

  นฤมล สุภาทอง (2550) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบ 

ของภาวะผูน้ำที่มองการณ์ไกลในการสรา้งและพัฒนาองค์กรตามแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่

เป้าหมาย  

  รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2551, หน้า 10) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ 

หมายถึง การเป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการคาดการณ์ มีวสิัยทัศน์กว้างไกล มีความ

ยืดหยุ่น และสามารถนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หนา้ 44) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ 

หมายถึง รูปแบบของผู้นำเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการเป็นผู้นำที่มวีิสัยทัศน์ หมายถึง ผู้นำที่มอง

การณ์ไกลในอนาคตถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึน้ในระยะยาวข้างหน้า เช่น 5-10 ป ีข้างหนา้ 

วางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ ผู้นำเชงิกลยุทธ์มีความสนใจต่อ

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ 

  เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (2553, หน้า 55) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ 

เป็นกระบวนการของอิทธิพลผู้นำมีต่อบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ  

เพื่อการบรรลุและรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การ ที่ครอบคลุมทั้งเป้าหมาย (Ends) 

และวิธีการ (Means) โดยการกำหนดทิศทางขององค์การ การวางแผนหรอืการสร้าง

ทางเลือก การนำไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมหรอืการประเมิน 

  Finkelstein and Hambrick (1996, p. 7) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

หมายถึง ผูน้ำหรอืกลุ่มผู้นำระดับสูงที่มีความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะยาว

และสร้างความยืดหยุ่นให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยขอบเขตความรับผดิชอบงานทั้ง 

องค์การ 
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  Nahavandi (2000) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 

ความสามารถในการทำนายอนาคตด้วยมี สายตาที่กว้างไกลรักษาความยืดหยุ่นและใจ

กว้างพอที่จะใหอ้ำนาจหรอืรับฟังบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

เท่าที่จำเป็น ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์โดยธรรมชาติตอ้งทำหลายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการผ่านบุคคลอื่นในการบริหารจัดการทั้งองค์กรมากกว่า ที่จะผ่านหน่วยงาน 

ย่อยตาม และกำหนดขอบเขตเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Dynamic) ต้องเรียนรูว้ิธีการเข้า

ไปมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน 

โดยคำพูดหรอืโดยทำเป็นตัวอย่าง (Role Model) และส่งผ่านความสามารถในการมอง

อนาคตที่กว้างไกลไปยังองค์กรโดยรวมได้ ผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิภาพ หมายถึง การมี

อิทธิพลในพฤติกรรม ความคิดและความรูส้ึกของบุคคลที่พวกเขาทำงานด้วย ผู้นำเชงิกล

ยุทธ์ต้องมคีวามสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Capital) ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำคัญที่สุดของความชำนาญ (Skill) มีความรูใ้นองค์กร (Knowledge Management) 

สร้างสรรค์นวัตกรรมเชงิพาณิชย์ (Innovation) สร้าง ผลตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

(Above-average Return) ใหก้ับ Stakeholders จุดยุ่งยากของภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์คือ

ความสามารถในการบริหารการดำเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิผลและรักษาผล

การดำเนินงานที่สูงตลอดเวลา สนับสนุนคํ้าจุนวัฒนธรรมที่ดี (Corporate Culture) ใช้

ประโยชน์จากความสามารถหลัก (Core Competency) ใช้ระบบการควบคุมองค์กรอย่างมี

ประสิทธิผล ตลอดจนตอ้งวัดได้ และจัดใหม้ีการปฏิบัติทางคุณธรรม 

  Rowe (2001, p. 82) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ (Strategic Leadership) 

เป็นความสามารถใช้อทิธิพลสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นการ

สร้างศักยภาพใหก้ับองค์กรในระยะยาว 

  Nongthanathorn (2002) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง บุคคล 

ที่มผีลต่อผลลัพธ์ขององค์การ เป็นผู้มีวสิัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบวัฒนธรรม

องค์การ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกทันท่วงที รับฟังและเข้าใจผูร้่วมงาน 

สามารถกำหนดและใช้แผนกลยุทธ์มีความยืดหยุ่นและเป็นผู้รเิริ่มการเปลี่ยนแปลง 

สร้างสรรค์องค์การในอนาคต 

  Daft (2005) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้ที่มคีวามสามารถ 

ในการมองอนาคต รักษาความยืดหยุ่น มีความคิดเชงิกลยุทธ์ และกระตุ้นรเิริ่มให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลง เพื่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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  Hitt, lreland, and Hoskisson (2007) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ เป็น

ภาวะการณ์ที่ผูน้ำนำโดยการกำหนดทิศทาง การสร้างทางเลือกและการนำไปสู่การปฏิบัติ 

ผูน้ำตามทฤษฎีนีเ้ชื่อว่า การที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นไม่ใช่จะอาศัยโชค

ช่วย แต่จะต้องเป็นผลจากการที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 

และภายนอกองค์การ การคาดการณ์ถึงอนาคตขององค์การในระยะยาวและการพัฒนา

ยุทธศาสตร ์เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ โดยผู้นำเชิงกลยุทธ์จะตอ้งมกีารกำหนด

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรในองค์การ การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี

ประสิทธิผล การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม การควบคุมองค์การให้เหมาะสม  

  Lear (2012) ที่กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการสร้าง

วิสัยทัศน ์และการสื่อสารไปยังผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้ติดตาม

และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุและรักษาความสามารถในการแข่งขัน และ

เพื่ออนาคตองค์กร เช่นเดียวกับ  

  Robbins & Coulter (2013) ที่ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์  

เป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ  

และการควบคุมหรอืการประเมินผล รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ในการทำงาน โดยใช้ความเป็นผู้นำให้คนอื่นดำเนินการด้วยความสมัครใจ 

 จากความหมายของภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน สรุป 

ได้ว่าภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผูน้ำที่มคีวามสามารถในการคาดคะเนมองในอนาคต 

และกำหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อสรา้งความ

ได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบ

ความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 ลักษณะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

 สมยศ นาวีการ (2548) ได้เสนอแนวคิดภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ไว้ในตำราเรื่องการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ โดยกล่าวว่า ผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิภาพ ควรมีคุณลักษณะ 6 

ประการ คือ  

  1. การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  

  2. การใชป้ระโยชน์ความสามารถแกน  

  3. การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ  
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  4. การสร้างระบบการควบคุมที่มปีระสิทธิภาพ  

  5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  6. การรักษาจรยิธรรมทางธุรกิจ 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) ได้กล่าวไว้ในตำราภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ว่าภาวะ

ผูน้ำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำที่มคีวามสามารถพิเศษ และภาวะผูน้ำเชิงปฏิรูป  

ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรม และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้ 

  1. ผูน้ำที่มคีวามคิดความเข้าใจในระดับสูง (Highlevel cognitive activity) 

การคิดทางกลยุทธ์ต้องอาศัยทักษะด้านความรู้สกึนึกคิด และความเข้าใจระดับสูง เช่น 

ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (Conceptually) การซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของ 

สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมเีหตุมีผล และมีความสามารถในการสรุปข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปกำหนด

เป็นแผนปฏิบัติการตลอดจนสามารถประมวลข้อมูลต่าง ๆ และเข้าใจผลที่ตามมาของ

องค์การที่มปีฏิกิรยิากับสภาพแวดล้อมนี้ เรียกว่า วิธีการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)  

  2. ความสามารถในการนำปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ (Gathering 

multiple inputs to formulate strategy) ต้องเป็นผู้ที่มสีมาธิในการทำงานสูง และสามารถ

กำหนดอนาคตได้  

  3. การมคีวามคาดหวังและการสรา้งโอกาสสำหรับอนาคต (Anticipating 

and creating a future) ต้องอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต “การมองอนาคตอย่างทะลุ

ปรุโปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว” ดังนัน้ ผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์จึงตอ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต มีการคาดคะเนอย่างแม่นยำเกี่ยวกับ

รสนิยมและความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการคาดคะเนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ

องค์การในอนาคต  

  4. วิธีการคิดเชิงปฏิวัต ิ(Revolutionary thinking) เป็นการใชค้วามคิด

สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคำว่า การสร้างสรรค์

อนาคตใหม่ (Reinventing the future) Hamel กล่าวไว้ว่า “กลยุทธ์ใดก็ตามหากไม่สามารถ

ท้าทายสถานการณ์หรอืสภาพที่เป็นอยู่ได้ ก็ไม่อาจเรียกว่า กลยุทธ์” หลายองค์การที่ไม่

ประสบความสำเร็จ ก็เพราะกลยุทธ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

เหนอืกว่าคู่แข่งขัน  

  5. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Creating a vision) 
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 Davies and Davies (2004) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของผู้นำ

เชงิกลยุทธ์ไว้ว่า คุณลักษณะของผูน้ำเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย  

  1. เป็นผู้ที่ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่มอียู่ในปัจจุบัน คือ มีความคิดสรา้งสรรค์  

ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ปรับปรุง พัฒนาองค์การอยู่ตลอดเวลา  

  2. มีความสามารถในการดูดซับความรูใ้หม่ ๆ สามารถนำความรูม้า

วิเคราะห์ ประยุกต์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ต่อองค์การ มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  

  3. มีความสามารถในการปรับตัว เป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมี

ความยดืหยุ่นสูง และ  

  4. มีภาวะผูน้ำ และมีสติปัญญา มีการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม 

สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้ว่า สิ่งไหนคือความคิดที่ดหีรอืไม่ดี ทำให้ผูอ้ื่นยอมรับ 

ในคุณค่าและความคิดของตน นำความรูไ้ปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

 องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

 ในเรื่ององค์ประกอบภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์นั้น มีผู้กล่าวถึงไว้หลายแนวคิด ดังนี้ 

 เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (2553, หน้า 73-80) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะ

ผูน้ำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คอื 1) ด้านการกำหนดทิศทางของ

องค์การ 2) ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 3) ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 

รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

  1. ดา้นการกำหนดทิศทางขององค์การ หมายถึง วิธีการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์

จะต้องใชว้ิธีการอย่างไร องค์การที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างมีคุณค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยผู้นำต้องมคีุณลักษณะที่สำคัญ

ได้แก่ ความเข้าใจในระดับสูง ความสามารถในการนำปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ มากำหนด 

กลยุทธ์ความสามารถในการพยากรณ์และกำหนดอนาคต ความสามารถในการคิด 

เชงิปฏิวัต ิและความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

  2. ดา้นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การตัดสินใจและการลงมอื

ดำเนนิการปฏิบัติของผูบ้ริหารซึ่งเป็นการกำหนดการดำเนินการระยะทางขององค์การ  

การจัดการเชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการที่เป็นพืน้ฐานขององค์การ  

หรอืหน้าที่ของการบริหารจัดการ (Functions of Management) ได้แก่ การวาง (Planning)  

การจัดองค์การ (Organizing) การนำไปปฏิบัติ (Leading) และการควบคุมการปฏิบัติการ 

(Controlling) 
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  3. ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวัด 

การปฏิบัติงานที่ได้มกีารวางแผน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์ขององค์การ โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เกิดขึน้จรงิ การเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กำหนด และการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปจากมาตรฐาน 

ได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ

มาตรฐานที่กำหนด และการแก้ไขหรอืปรับปรุงสิ่งที่ผดิพลาดหรอืเบี่ยงเบนไปจาก

มาตรฐาน 

 สืบวงศ์ กาฬวงศ์ (2554, หน้า 76-87) ได้สังเคราะห์และจำแนกคุณลักษณะ

ของผู้นำเชิงกลยุทธ์มี่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดบทบาทของผู้นำเชิงกลยุทธ์และแนวคิด

ของผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผลที่สะท้อนทั้งลักษณะของขอบข่ายความรับผดิชอบ 

และสมรรถนะ (Competency) ที่ผู้นำเชิงกลยุทธ์พึงมี จากแนวคิดของนักวิชาการ

ประกอบด้วย Boal and Hooljberg (2000); Davies and Davies (2004); Gandz (2006) 

โดยแบ่งคุณลักษณะของผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผลออกเป็น 5 คุณลักษณะดังนี้ 

  1. สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การได้ กล่าวคือ ผู้นำ 

เชงิกลยุทธ์ต้องสามารถเห็นภาพในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถคาดการณ์บริบทของการ

แข่งขันโอกาสและอุปสรรคขององค์การได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำมากำหนดเป็นเป้าหมาย

ระยะทางขององค์การหรอืวิสัยทัศน์ที่ท้าท้าย และสร้างคุณค่าเป็นที่รับรู้ของผูเ้กี่ยวข้อง 

ตลอดจนมคีวามสามารถในการนำวิสัยทัศน์ดังกล่าว ไปสื่อสารให้ผูเ้กี่ยวข้อง เกิดความ

เข้าใจตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวิสัยทัศน์ จนเกิดเป็นความเช่ือมั่น 

ของผู้เกี่ยวข้องในอันที่จะยึดถือวิสัยทัศน์นัน้เป็นหลักแห่งคุณค่า 

  2. สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผล เนื่องจากกลยุทธ์เป็นแนวทาง 

การบรรลุวิสัยทัศน์ที่สร้างความได้เปรียบให้แก่องค์การ หรอืเป็นการดำเนินการในแนวทาง

ที่องค์การใชท้รัพยากรน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง ผูน้ำเชิงกลยุทธ์ต้องสามารถระบุและมี

ความเข้าใจถึงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์การ สามารถเข้าในบริบท

สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน สามารถมองภาพรวมของการแข่งขัน การดำเนินงาน  

จุดแข็งจุดอ่อนที่มคีวามซับซ้อนของเหตุการณ์ ความทับซ้อนในความเป็นเหตุและผล 

สามารถสังเคราะห์หรอืคิดเชิงกลยุทธ์ใหอ้งค์การได้เปรียบ เป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนความ

ต้องการของประชาชนหรอืเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยใหอ้งค์การใชท้รัพยากรน้อย เพื่อการบรรลุ

เป้าหมายองค์การ 
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  3. สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ซึ่ง หมายถึง กลยุทธ์นั้นต้องถูก

นำไปปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิผล ผู้นำเชิงกลยุทธ์ต้องมสีมรรถนะในการประสานกิจกรรม

และทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาขับเคลื่อนกลยุทธ์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง

ของการเปลี่ยนแปลง โดยผู้นำตอ้งทราบถึงขอ้กำหนด ระเบียบและวัฒนธรรมของแต่ละ

หน่วยย่อย มีความสามารถในการวินจิฉัยตัดสินใจ ลำดับการใชท้รัพยากรและจัดลำดับ

ความสำคัญของกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถดำเนินการเชิงกลยุทธ์ได้ 

อย่างสมดุล ไม่เน้นแต่งานพัฒนาโดยละเลยการเรียนรู้ขององค์การและบุคลากรหรือ

ผลตอบแทนทางการเงิน 

  4. สามารถสร้างปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดการ

เชงิกลยุทธ์ เป็นการจัดการที่ตัง้อยู่บนการยอมรับอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อมองค์การ การเปลี่ยนแลงนำไปสู่ผลที่คาดหวัง ผูน้ำเชิงกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผล

ต้องมีความฉลาดในการใช้อำนาจและมีความฉลาดทางสังคมเพื่อกระตุ้นใหเ้กิดวัฒนธรรม

ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผูป้ฏิบัติงาน มคีวามตั้งใจจรงิ

ในการมอบอำนาจให้แก่ผูป้ฏิบัติเพื่อใหเ้กิดการเรยีนรู้และการปรับตัวอย่างมปีระสิทธิผล 

นอกจากนั้นผูน้ำเชงิกลยุทธ์ต้องสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานบนฐานของ

จรยิธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของการดำเนินงาน ในบริบทสังคมที่พิสูจน์ความ

ตั้งใจจริงและความจรงิใจจากจริยธรรมของผู้นำ สุดท้ายผูน้ำต้องไม่ละเลยต่อการพัฒนา

ทุนทางสังคม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

  5. สามารถพัฒนาความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์

เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติจำนวนมาก ซึ่งทุกคนมคีวามสำคัญต่อความสำเร็จเชิงกลยุทธ์

เนื่องจากการจัดการเชงิกลยุทธ์เป็นการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่

การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ได้สำเร็จหรอือาจไม่สำเร็จ  

ซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากรของแต่ละฝ่ายขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ ขาดความผูกพัน  

และขาดทักษะในการจัดการเชงิกลยุทธ์ ผูน้ำเชิงกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผลต้องให้ความสำคัญ

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีศักยภาพในการดำเนินงานเชิงนวัตกรรม และใหม้ี

สมรรถนะสอดคล้องกับการดำเนนิงานที่มีประสิทธิผล 

 ตวัญลักษณ์ พวงนลิ (2555, หน้า 63-80) สรุปองค์ประกอบของภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์เพื่อใชใ้นการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผูน้ำเชิงกลยุทธ์ไว้ 4 องค์ประกอบ 

คือ  
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  องค์ประกอบที่ 1 ความคิดความเข้าใจระดับสูง (High-level Cognitivity) 

หมายถึง ความคิดความเข้าใจที่ใชใ้นการซึมซับและการรับรู้แนวโน้มปัจจัยต่าง ๆ จำนวน

มากได้อย่างมีเหตุผล และสามารถสรุปข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปกำหนดแผนปฏิบัติการ 

ตลอดจนสามารถประมวลผลขอ้มูลต่าง ๆ และเข้าใจผลที่ตามมาสำหรับองค์กรที่มี

ปฏิกิรยิากับสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ การคิดเชงิมโนทัศน์  

และการคิดเชิงสร้างสรรค์  

  องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดทิศทางขององค์การ (Strategic Direction 

Setting) หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในองค์การ เพื่อนำผลการ

วิเคราะห์ไปกำหนดทิศทางขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  

  องค์ประกอบที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) หมายถึง  

การนำข้อมูลและความรูต้่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การมาจัดทำ 

กลยุทธ์แต่ละระดับในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มี 

ความเหมาะสมกับองค์การมากที่สุด ประกอบด้วยการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์

และความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์ที่กำหนดขึน้ไปประยุกต์ในการดำเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม ผ่านการวางแผนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy 

Planning) และการวางแผนปฏิบัติการ (Operation Planning) 

 Robbins and Coulter (2003) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย

กระบวนการเชิงกลยุทธ์ 8 ขั้นตอน ดังนี้  

  1. การวางแผน (Planning) คือขัน้ที่ 1 การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์  

และกลยุทธ์ขององค์การ ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นที่ 3 กำหนดโอกาส 

และอุปสรรค ขัน้ที่ 4 การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถขององค์การ ขั้นที่ 5  

การกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อน และขั้นที่ 6 การกำหนดกลยุทธ์  

  2. การนำไปปฏิบัติ (Implementation) คือ ขั้นที่ 7 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

และ 3) การควบคุมหรือประเมินผล (Evaluation) คือ ขั้นที่ 8 การประเมินผลงาน ซึ่งจะเห็น

ว่าการดำเนินกระบวนการเชิงกลยุทธ์จะเน้นการวางแผน แต่หาการวางแผนกลยุทธ์เป็น

อย่างดแีล้วมิได้นำไปปฏิบัติ หรอืประเมินผลอย่างเหมาะสม องค์การก็จะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดได้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทุกกระบวนการต่างก็มีความสำคัญ 
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และต่อเนื่องซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ 

(Indentify Current Mission, Objection Strategies) การสำรวจและทบทวนพันธกิจ 

วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ปัจจุบันขององค์การ พันธกิจจะทำให้ผูบ้ริหารทราบถึงความ 

มุ่งหมาย (Purpose) องค์การจะได้ยึดเป็นหลักในขอบเขตของสินค้าหรอืบริการขององค์การ 

ส่วนเป้าหมายปัจจุบันขององค์การจะทำให้ทราบถึงรายละเอียดของพันธกิจที่กำหนดไว้ 

ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สอดคล้องของกลยุทธ์กับเป้าหมายของ

องค์การ และพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนหรอืไม่ใน

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

   ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Analyzing the Environment)  

คือ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment) ซึ่งมีผลกระทบต่อการ

ดำเนนิงานขององค์การ ผู้บริหารจำเป็นต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ขององค์การอย่างถูกต้อง ทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General 

Environment) ซึ่งได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม 

ประชากรศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกาภวิัตน์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเฉพาะ (Specific  

Environment) เช่นผูร้ับบริการ วัตถุดิบ คู่แข่ง กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งผูบ้ริหารตอ้งพิจารณา

แนวโน้ม (Trends) ของสิ่งแวดล้อมเหล่านี ้เพื่อให้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 

ขององค์การให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

   ขั้นตอนที่ 3 กำหนดโอกาสและอุปสรรค (Identify Opportunities and 

Threats) เป็นขั้นตอนที่มีผลมาจากขั้นตอนที่ 2 เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นสิ่งแวดล้อม

ภายนอกแล้วหากผลกระทบต่อองค์การ แต่หากผลกระทบต่อองค์การเป็นลบ (Negative) 

แสดงว่าเป็นอุปสรรค (Threats) ต่อองค์การ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์เดียวกันอาจเป็น

โอกาสต่อองค์การหนึ่งแต่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อาจเป็นโอกาส 

ต่อองค์การหนึ่งแต่เป็นอุปสรรคต่อองค์การหนึ่งก็ได้ แม้จะเป็นองค์การที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Same industry) ทั้งนีเ้พราะแต่ละองค์การอาจมีสิ่งแวดล้อม

ภายใน คอื ทรัพยากรขององค์การแตกต่าง หรอืความสามารถในการจัดแตกต่างกัน

บางครัง้แนวโน้มของสถานการณ์เดียวกันอาจมผีลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค 

ต่อองค์การเดียวกันทั้งสองอย่างพรอ้ม ๆ กัน 
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   ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถขององค์การ 

(Analyzing the Organization’ s Resources and Capabilities) คือ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

ภายในองค์การ (Internal Environment) เช่น พิจารณาทักษะ (Skills) และความสามารถ 

(Abilities) ของพนักงานขององค์การ ผลติภัณฑ์ (Product) สถานะทางการเงนิ (Financial 

Position) สิ่งแวดล้อมภายในองค์การจะเป็นกรอบกำหนดความสำเร็จในการบริหารงาน 

ขององค์การอย่างหนึ่ง องค์การที่มคีวามสามารถเด่น (Core Competencies) ทางใด 

ทางหนึ่ง เช่น ทักษะความชำนาญ เทคโนโลยี เงนิทุน เหนอืองค์การอื่น ใครจะเป็นอาวุธ 

(Competitive Weapons) ที่สรา้งได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน องค์การธุรกิจปัจจุบัน 

จงึพยายามสร้างความสามารถเด่นที่คู่แข่งไม่อาจมีหรือเทียบเทียมได ้

   ขั้นที่ 5 การกำหนดจุดแข็ง และจุดอ่อน (Identifying Strength and 

Weakness) จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4 หากองค์การมสีิ่งแวดล้อมภายในที่ดีเด่นหรอื

เหนอืกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หมายถึง องค์การนัน้มีจุดแข็ง (Strength) แต่หากสิ่งแวดล้อม

ภายในด้อยกว่าคู่แข่งจะเป็นจุดอ่อน (Weakness) ขององค์การ เมื่อองค์การมีจุดแข็งต้อง

รักษาไว้ให้มีอยู่โดยตลอด ขณะเดียวกันต้องแก้ไขจุดอ่อนหรอืพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็น

จุดแข็งให้ได้ อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมองค์การ (Organization’s Culture) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อม

อย่างหนึ่งขององค์การที่เป็นบุคลิกภาพ (Personality) ที่สะท้อนค่านิยม ความเชื่อร่วมกัน

ของคนในองค์การ อาจเป็นจุดแข็งหรอืจุดอ่อนขององค์การได้ เช่น หากวัฒนธรรมองค์การ

มีผลทำให้พนักงานมีความสามัคคี ภักดีต่อองค์การร่วมมอืกันทำงานหนักเพื่อองค์การก็จะ

เป็นจุดแข็ง แต่หากวัฒนธรรมองค์ที่เคยปฏิบัติมาตลอดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น 

การแต่งตั้งพนักงานที่ใช้ระบบอาวุโสอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาความสามารถอาจถือเป็น

จุดอ่อนขององค์การได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การจงึเป็นปัจจัยที่ผูบ้ริหารตอ้ง

พิจารณาเพื่อประกอบการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การด้วยหากองค์การใดมีวัฒนธรรม

องค์การและอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ 

   ขั้นที่ 6 การกำหนดกลยุทธ์ (Formulating Strategies) องค์การทั้งหลาย

จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ระดังองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับหนา้ที่ การกำหนดกลยุทธ์จะ

ดำเนนิตามขั้นตอนการตัดสนใจ ผู้บริหารจะกำหนดกลยุทธ์หลากหลาย แล้วเลือกกลยุทธ์

ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดทีี่สุด และต้องพยายามผนวกกลยุทธ์ใหเ้ข้ากันได้กับกลยุทธ์อื่น ๆ ของ

องค์การ และต้องเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากจุดแข็ง

และโอกาสเหนอืคู่แข่งโดยพยายามให้เกิดความได้เปรียบอย่างยั่งยืน (Sustainable) 



 
 

40 

   ขั้นที่ 7 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing Strategies) กลยุทธ์จะ

บังเกิดผลเมื่อนำไปปฏิบัติ แม้ผู้บริหารจะวางแผนกลยุทธ์ไว้ดีเพียงใด หากไม่มกีารปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อองค์การ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ซึ่งต้องอาศัย

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม การจูงใจและความเป็นผู้นำ 

   ขั้นที่ 8 การประเมินผลงาน (Evaluating Results) เพื่อให้ทราบว่ากลยุทธ์ 

(Strategies) ทีป่ฏิบัติไปทำใหอ้งค์การบรรลุเป้าหมาย (Goals) หรอืวัตถุประสงค์ 

(Objectives) ภายใต้พันธกิจ (Mission) เพียงใด มคีวามคลาดเคลื่อนระหว่างวัตถุประสงค์

กับการปฏิบัติจรงิตรงไหน ควรต้องมีการปรับแก้อย่างไร กระบวนการประเมินผลงานหรอื

การควบคุม (Control Process) ซึ่งเป็นกระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

เพื่อให้แน่ใจว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามแผน หากมีการเบี่ยงเบนจากแผนต้องดำเนนิการ

แก้ไข ผู้บริหารตอ้งเกี่ยวข้องกับหนา้ที่ในการควบคุม แม้เป็นผูบ้ริหารในส่วนงานหรอื

กิจกรรมย่อย ๆ ในแผนก็ตาม 

 Dubrin (2004, pp. 333-336) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของผู้นำที่มภีาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ว่า ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติโดยรวม

คุณลักษณะทั้งของภาวะผูน้ำที่มคีวามสามารถพิเศษ และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเข้า

ด้วยกันโดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ 

  1. ผูน้ำที่มคีวามคิดความเข้าใจระดับสูง การคิดเชิงกลยุทธ์นั้น ต้องอาศัย

ทักษะด้านความเข้าใจที่เกิดขึน้ในระดับสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพในการ

ซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ จำนวนมาก ได้อย่างมีเหตุผล และมี

ความสามารถในการสรุปข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ตลอดจน

สามารถประมวลข้อมูลต่าง ๆ และผลที่เข้าใจตามมาสำหรับองค์การที่มีปฏิกิรยิากับ

สภาพแวดล้อมนี้เรยีกว่าการคิดเชงิระบบ เป็นความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ฝ่าย 

ต่าง ๆ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ทั้งนีต้้องคำนึงถึงสิ่ง

ต่อไปนี ้

   1.1 ต้องคำนึงถึงทั้งความเกี่ยวข้องกันและมีความอิสระต่อกัน 

   1.2 การวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับด้าน

ความเข้าใจ 
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   1.3 การแยกงานด้านบริหารออกเป็นระบบที่มหีลายระดับ โดยแต่ละ

ระดับนั้นก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของตัวแทน และทักษะสำหรับงานนั้น ๆ ซึ่งบางคน

อาจข้ามกระโดดไปมาระหว่างช้ันที่สูงกว่าและต่ำกว่าได้ 

   1.4 ผู้จัดการ ที่มอีายุงานมากเท่าใดก็ยิ่งจะเป็นผู้ที่มทีักษะและไหวพริบ 

ในการแก้ปัญหามากขึ้นเท่านั้น เช่น ผู้จัดการที่มีอายุงาน 25 ปี ย่อมมีทักษะในการ

แก้ปัญหาได้ดกีว่าผูจ้ัดการที่มอีายุงานเพียงแค่ 1 ป ีเป็นต้น และยิ่งตำแหน่งที่สูงขึ้น  

ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีทักษะดังกล่าวมากยิ่งขึน้เช่นกัน 

   1.5 นักคิดเชงิระบบต้องมีความสามารถด้านการจนิตนาการเพื่อรับมือ

กับปัญหาซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างมโนภาพ ในแต่ละองค์การจะประสบ

ความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อองค์การนัน้มีผูน้ำที่มีความสามารถในการดา้นความคิด ความเข้าใจ 

และเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็มีความสำคัญอีกเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย

ในการกำหนดทางเลือกปฏิบัติ เพื่อกำหนดทิศทางขององค์การที่จะดำเนินไป และการตัง้

คำถามแบบสร้างเงื่อนไขก็เป็นเรื่องที่ ต้องอาศัยด้านการจนิตนาภาพ 

  2. ความสามารถในการนำปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ ผูน้ำเชิงกล

ยุทธ์นั้นอาจเปรียบได้กับผูท้ี่มสีมาธิสูงในการทำงานโดยอิสระ และสามารถกำหนดอนาคต

ได้ในทางปฏิบัติแลว้ผูน้ำก็จะปรึกษาหารือกับบรรดาผูท้ี่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ายซึ่งเป็น

ลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

แต่ขอ้ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ อย่าพยายามใชค้ตินยิมแบบเพิ่มขึน้ทีละนอ้ย ซึ่ง หมายถึง 

แนวทางการตัดสินใจที่ใช้พื้นฐานของสถานการณ์ที่แล้ว ๆ มาเป็นหลัก กล่าวคือ ถ้าปีที่ผ่าน

มาเคยทำอย่างไร ก็มักจะใช้สิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มหรอืลดในปีต่อไป ทำให้ขาด 

การพิจารณาข้อมูล ณ เวลาปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากอดีตไปแล้ว 

  3. การมคีวามคาดหวังและการสรา้งโอกาสสำหรับอนาคต ซึ่งต้องอาศัย

ทักษะการคาดคะเนอนาคต จากคำกล่าวที่ว่าการมองอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่อง

ของความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ดังนัน้จึงตอ้งทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับอนาคต เป็นการคาดคะเนอย่างแม่นยำเกี่ยวกับรสนิยมและความต้องการของ

ลูกค้า ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับองค์การในอนาคต 

  4. วิธีการคิดเชิงปฏิวัต ิได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ใดก็ตามหากไม่สามารถท้าทาย

สถานการณ์หรอืสภาพที่เป็นอยู่ได้ก็ไม่อาจเรียกสิ่งนี้ว่ากลยุทธ์เป็นการใชค้วามคิด

สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคำว่า การสร้างสรรค์
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อนาคตใหม่ หลายองค์การที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะกลยุทธ์ไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกค้าได้เหนอืกว่าคู่แข่ง แนวความคิดเชิงปฏิวัตจิึงเป็นเรื่องของการจัด

แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับสินค้า บริการตลาด และแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่ง

สามารถใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากกว่าการ

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

   4.1 การสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสินค้าหรอืบริการ เป็นแนวทางของ 

การปรับปรุงดา้นสมการเชิงมูลค่าของสินค้า/บริการอย่างแท้จริง สมการเชิงมูลค่า 

หมายถึง การพิจารณาว่าบุคคล (ลูกค้า) ต้องจ่ายเงนิมากเท่าใดเพื่อให้ได้คุณค่าของสิ่งนัน้

กลับมา มูลค่านี้ หมายถึง ตัวอย่าง เมื่อ 10 ปีที่แลว้ พริ้นเตอร์เลเซอร์มรีาคาประมาณ 

120,000 บาท แต่ปัจจุบัน มีราคาเพียงประมาณ 30,000 บาท อีกความหมายของสมการ

เชงิมูลค่า คือ การใชป้ระโยชน์จากคุณประโยชน์หลักหรอืหนา้ที่หลักของสนิค้า/บริการนัน้

ไปในรูปแบบใหม่ ตัวอย่าง ประโยชน์หลักของบัตรเครดิต คือ การสร้างความมั่นใจให้กับ

ผูข้ายเกี่ยวกับการซื้อที่ปรากฏบนบัตรนั้น หมายถึง ผูท้ี่กำลังใชบ้ัตรเครดิต (เจ้าของบัตร)  

ในขณะเดียวกันอาจสรา้งความมั่นใจในแบบเดียวกันนี้ได้ในรูปแบบอื่น เช่น การพิมพ์

ลายนิว้มอื การบันทึกเสียง (และคนที่คิดได้แบบนีค้ือ ผู้ที่มคีวามคิดแบบสร้างสรรค์นั่นเอง) 

   4.2 การกำหนดนยิามตลาดใหม่ เป็นวิธีของการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับ

สภาพตลาดแบบกว้างให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

    วิธีที ่1 การผลิตสินค้า / บริการให้เหมาะกับตลาดสากล  

(ความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในโลก) ราคาสากลไม่สูงมากันก เพื่อทดแทนสินค้า/บริการ

ที่ราคาแพง ๆ 

    วิธีที ่2 การผลิต/การให้บริการตามความตอ้งการที่เฉพาะเจาะจง 

ของลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

    วิธีที ่3 เพิ่มช่องทางใหม่ในการเข้าถึงลูกค้า เช่น การขายผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต 

   4.3 การปรับของเขตอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

    วิธีที ่1 การปรับขนาดอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การขยับตัวจาก

อุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น ขึน้ไปเป็นระดับภูมภิาค แล้วเพิ่มเป็นระดับชาติและระดับโลก 

    วิธีที ่2 การลดจำนวนผู้ค้าคนกลาง หรอืเครือข่ายของผู้ขาย ปัจจัย

การผลิต และยัง หมายถึง การเปลี่ยนโกดังเป็นรา้นค้า เป็นต้น 
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    วิธีที ่3 การเพิ่มบริการเสริม เช่น บริการรถจักรยานยนต์จัดส่งสนิค้า

ถึงที่แก่ลูกค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจบริการขายอาหารร้อน ๆ สำหรับนำกลับบ้านได้ด้วย 

  5. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป็นการกำหนดสภาพขององค์การที่ต้องการจะเป็น

ในอนาคตหรอืเป็นเป้าหมายที่มลีักษณะกว้าง ๆ ซึ่งเป็นความตอ้งการในอนาคต โดยยัง

ไม่ได้กำหนดวิธีการเอาไว้เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้คำถาม เช่น คำถามถึงสิ่งที่ดี

ที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดบริการที่ดีที่สุด ฯลฯ และวสิัยทัศน์ ซึ่งเป็นรูปแบบของขอ้เสนอแนะแบบ

ไม่เจาะจง และเป็นตำแหน่งของทิศทางที่จะไปองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ มีดังนี้ 

   5.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป็นการกำหนดสิ่งที่องค์การต้องการในอนาคต

ในลักษณะกว้างขวางในระยะยาว 

   5.2 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็นการปฏิบัติตามภารกิจที่กำหนดเอาไว้

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถและความเต็มใจจาก

ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

   5.3 นวัตกรรมที่เป็นจริงได้ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นัน้จะต้องมลีักษณะใหม่ 

และเป็นจริงได้ ซึ่งต้องอาศัยผู้นำที่มคีวามสามารถพิเศษ 

   5.4 แบบกว้าง ๆ ลักษณะวิสัยทัศน์อาจจะเป็นเป้าหมายที่มลีักษณะ

กว้างขวางเกี่ยวกับความตอ้งการในอนาคต โดยไม่ได้เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

   5.5 แบบเจาะลึกลงรายละเอียด ลักษณะวิสัยทัศน์อาจจะเป็นลักษณะ

เจาะจงในรายละเอียดของเรื่องหนึ่งก็ได้ 

   5.6 การเผชิญความเสี่ยง ลักษณะวิสัยทัศน์จะมีลักษณะที่ตอ้งเผชิญ

ความเสี่ยงเพราะสิ่งที่ต้องการในอนาคตนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้โดยง่ายดาย ซึ่งใครจะทำก็ได้

ลักษณะนี ้จึงถือว่าวิสัยทัศน์จะต้องมคีวามเสี่ยงเกิดขึ้น 

   5.7 การมุ่งกำไร โดยทั่วไปแล้ววสิัยทัศน์จะมุ่งที่การสร้างกำไร ตัวอย่าง

บริษัทมีวสิัยทัศน์ว่า เพื่อผดุงรักษาความสำเร็จทางด้านการค้าในฐานะบริษัทการตลาดช้ัน

นำของโลกในด้านเสือ้ผ้ายี่ห้อดัง ๆ และเหนือกว่าสิ่งอื่นใด คือ ทุกคนต้องการได้รับความ

พึงพอใจจากความสำเร็จคุณภาพชีวติที่สมดุลทั้งส่วนตัวกับหนา้ที่การงาน และสนุกกับการ

บุกบั่นความเพียรพยายามในการทำงานจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้เมื่อทำสำเร็จจะส่งผลต่อการ

สร้างกำไรเพิ่มขึน้ 
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 Hill and Jones (2008) กล่าวว่า ผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิภาพเป็นหัวใจ

สำคัญของความสำเร็จในการจัดการจัดเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นผู้นำเชงิกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผล 

มีลักษณะดังนี้ 

  1. มคีวามชัดเจนในวิสัยทัศน์ (Clalify of vision) การจัดการเชงิกลยุทธ์เป็น

การพิจารณาภาพรวมขององค์การและบริบท เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาวหรอืวิสัยทัศน์

ขององค์การ หากผู้นำซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง ไม่สามารถระบุเป้าหมาย

ในอนาคตได้อย่างชัดเจนให้แก่บุคลากร ความล้มเหลวในการจัดการเชงิกลยลยุทธ์ย่อม

เกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนมคีวามเข้าใจในเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้นำจึงตอ้งสร้าง

ความชัดเจนในเชิงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ และสามารถสื่อสารภาพในอนาคตขององค์การ

รวมถึงคุณค่าภายใต้วสิัยทัศน์นัน้ให้แก่ผูเ้กี่ยวข้องได้รับรู้และตระหนัก รวมถึงการสร้าง

วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนการจัดการเชิงกลยุทธ์ใหม้ีความเข้มแข็ง 

  2. ผู้นำต้องสามารถระบุตัวแบบธุรกิจ (Articulation Business Model)  

โดยผู้นำต้องแสดงใหเ้ห็นแนวทางหรอืกลยุทธ์ขององค์การที่จะใช้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ได้ เช่น 

การใชเ้ครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นเป็นฐานในการระดมทรัพยากรเชิงบูรณาการ การ

ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากเพื่อเพิ่มยอดขายในกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า

องค์การจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนได้ผลต่อเนื่องจนบรรลุวิสัยทัศน์ 

  3. ผูน้ำต้องสามารถสร้างความผูกพันต่อภารกิจ (Commitment) แก่ผูป้ฏิบัติ

เนื่องจากความสำเร็จของการจัดการเชงิกลยุทธ์ยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการปฏิบัติ

หนา้ที่ของผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผลคือ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในคุณค่า 

ของเป้าหมายและการเชื่อมโยงประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมายกับผลตอบแทนของ

หน่วยงานย่อยและบุคคล 

  4. ผูน้ำต้องสามารถใหข้้อมูลการเปลี่ยนแปลงอย่างมปีระสิทธิผล (Being 

Well Informed) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา กลยุทธ์ขององค์การจงึต้อง

ปรับปรุงใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ ผู้นำจึงตอ้งมีขอ้มูลของการเปลี่ยนแปลงที่ดี โดยการ

สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ

สถานการณ์ 

  5. ผูน้ำต้องมีความตัง้ใจจริงที่จะมอบอำนาจแก่ผูป้ฏิบัติ (Willingness  

to Delegate and Empowerment) สืบเนื่องจาการดำเนินงานตามกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับบุคล

จำนวนมาก ซึ่งผูป้ฏิบัติตอ้งมีอำนาจในการบริหารและตัดสินใจใชดุ้ลยพินจิในระดับหนึ่ง 
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เพื่อให้ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ผูน้ำที่ไม่มอบอำนาจให้แก่ผูป้ฏิบัติหรอืมอบแต่ไม่

เพียงพอย่อมทำให้การจัดการเชงิกลยุทธ์ในช่วงของการปฏิบัติมีอุปสรรค 

  6. ผูน้ำต้องฉลาดในการใช้อำนาจ (Astute Use of Power) คือ การจัดสรร

ทรัพยากรที่มอียู่จำกัดใหเ้พียงพอต่อความต้องการของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสมดุล

ของการดำเนินงานและสร้างความผูกพันและการทำงานที่เช่ือมดยงกันของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในองค์การ 

 Hitt, Ireland and Hosskission (2007 อ้างถึงใน มันทนา กองเงิน, 2554,  

หนา้ 24) ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ไว้ 5 ประการ 

  1. การกำหนดทิศทางกลยุทธ์ (Determining Strategic Direction) คือ 

ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ และสามารถนำวิสัยทัศน์มาถ่ายทอดตลอดจนจูงใจ

กระตุน้ผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามได้อย่างสมํ่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้  

  2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ (Effectively Managing the Firm is 

resource Portfolio) มีความสามารถในการใชก้ลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรในองค์การ  

ทั้งด้านงบประมาณและด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด 

มีความคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อเกิด ความได้ เปรียบทางการแข่งขันผู้รับบริการได้รับบริการที่มี

คุณภาพ  

  3. สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การให้มปีระสิทธิภาพ (Sustaining an Effective 

Organizational Culture) มีความสามารถในการกำหนดเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ

และค่านิยมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก สามารถเลือก 

วัฒนธรรมองค์การทีมีอทิธิพลต่อ การดำเนินงานและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการทำงาน

ของสมาชิก 

  4. มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (Emphasizing Ethical Practices)  

เป็นผู้นำที่มคีุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่น่าไว้วางใจ มีการตัดสินใจ 

โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

  5. การจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล (Establishing Balance Organizational 

Controls) มีการจัดการบริหารงานดูแลในกระบวนการทำงานให้ได้ มาตรฐาน คุณภาพการ
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บริหาร ผูร้ับริการ พึงพอใจในบริการที่ได้รับ และผูใ้ห้บริการมคีวามสุขและเกิดความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

 ดังนัน้จงึสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร

ในการมองเหตุการณ์หรอืคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตความเป็นไปได้ ในวิสัยทัศน์รักษา

ความยดืหยุ่นและใหอ้ำนาจบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ สามารถ

ชักจูงให้ผูอ้ื่นใหค้วามร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า  

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ังคับบัญชาในการมองเหตุการณ์หรอื

คาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตความเป็นไปได้ในวิสัยทัศน์รักษาความยดืหยุ่นและให้อำนาจ

บุคคลอื่นในการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์สามารถชักจูงให้ผู้อื่นให้ความร่วมมอื 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการ

วิจัย ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม ในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ของ Hitt, Ireland and Hoskisson (2007 อ้างถึงใน มันทนา กองเงิน, 2554,  

หนา้ 24) มาประยุกต์และกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์

ของ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  

2) ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี

ประสิทธิภาพ 4) ด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม และ 5) ดา้นการควบคุมองค์การ 

ให้สมดุล 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บรกิาร 

 ในหัวข้อนี ้เป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ให้บริการ ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ความหมายของประสิทธิภาพการให้บรกิาร 

 การศกึษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ได้มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่านได้

ให้ความหมายของคำว่า “ประสิทธิภาพ” ไว้ดังนี้  

  จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2551, หน้า 148) ให้ความหมายว่า ประสทิธิภาพ 

หมายถึง การใชท้รัพยากรต่าง ๆอย่างคุ้มค่าโดยไม่ให้เกิดความสูญเปล่าหรอืความสูญเสีย 



 
 

47 

ทรัพยากรต่าง ๆคือ ปัจจัยที่ใชใ้นการบริหารจัดการ ได้แก่ แรงงาน ต้นทุนการดำเนินงาน 

พลังงาน เครื่องมอื วัตถุดิบและเวลา 

   1. ปัจจัยด้านแรงงานที่สำคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย 1) จำนวนพนักงาน 2) ค่าจา้งเงนิเดือนพนักงาน และ 3 )จำนวนช่ัวโมงทำงาน 

   2. ปัจจัยด้านต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตหรอื

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) เงินลงทุน 2) ช่ัวโมงการทำงานของ

เครื่องจักรหรือพาหนะ  

   3. ปัจจัยด้านพลังงานที่สำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตหรอืประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานประกอบด้วย 1) น้ำมัน 2) ไฟฟ้า และ3) ก๊าซธรรมชาติ 

   4. ปัจจัยด้านเครื่องมอืที่สำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตหรอืประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานประกอบด้วย ความพรอ้มใชข้องเครื่องจักรหรอืพาหนะ 

   5. ปัจจัยด้านวัตถุดิบสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตหรอืประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานประกอบด้วย 1) ปริมาณ หรอืจำนวนเครื่องจักรหรอืพาหนะ 2) ระดับราคา

เพื่อการลงทุน 

  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2559, หน้า 58) ให้ความเห็นว่า ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) การทำงานที่ได้ผล ผลิตหรอืผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีมูลค่า

น้อยกว่ามูลค่าของผลลัพธ์ 

  คำนาย อภปิรัชญาสกุล (2560) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 

การใชท้รัพยากรในการดำเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จ

นั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรนอ้ยที่สุด และการดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะ

เป็นระยะเวลา ทรัพยากรแรงงาน รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่ตอ้งใชใ้นการดำเนินการนัน้ ๆ ให้เป็น

ผลสำเร็จ และถูกต้อง 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑติยสถาน, 2546) ได้ให้

ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน และคำว่า 

การปฏิบัติ หมายถึง การดำเนินไปตามระเบียบ แบบแผน การกระทำ เพื่อให้เกิดความ

ชำนาญ ปฏิบัติ ปรนนิบัติ รับใช้  

  กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2550, หนา้ 13) ใหค้วามหมายว่า ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การสร้างผลงานหรือผลสำเร็จออกมาโดยผลงานที่ได้มคีุณค่า

มากกว่าทรัพยากรทีใ่ช้ไป กล่าวคอื สามารถผลิตของได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม โดยที่ตน้ทุน 
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ไม่เพิ่ม หรอืสามารถผลิตของทุกอย่างได้มากเหมือนเดิม แต่มกีารใชต้้นทุนน้อยลงกว่าเดิม 

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2552 อ้างถึงใน 

ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) กล่าวว่าประสทิธิภาพการทำงานโดยทั่วไปจะ หมายถึง การทำงาน 

ที่ประหยัด ได้ผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน 

อุปกรณ์ และเวลา 

  ไพบูลย์ ตั้งใจ (2554, หน้า 8) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหมายถึง  

การกระทาของแต่ละบุคคลที่มคีวามสามารถและความพร้อมพยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจ 

ในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมรีะเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงาน 

ให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน สรุปได้ว่าบุคคลจะมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผดิชอบและ 

เอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กรงานจะประสบความสำเร็จ 

ตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้หรอืดียิ่งขึ้น 

  ศริวิชญ์ เวชกิจ (2556, หน้า 9) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ปัจจัย 

ทีท่ำให้การปฏิบัติงานจะเกิดประสทิธิภาพได้นัน้คือการดำเนนิงานได้บรรลุตามเป้าหมาย

และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีกฎระเบียบเป็นกรอบกำหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยมี

ส่วนประกอบที่เอื้ออานวยใหง้านบรรลุและเกิดประสทิธิภาพได้มากขึ้นหากงานนั้นเป็นที่

สนใจต่อผูป้ฏิบัติและความสำเร็จของงานเป็นผลให้ผูป้ฏิบัติได้รับการยอมรับเป็นที่ไว้วางใจ

มากขึ้นได้รับการยกย่องจะเป็นปัจจัยเสริมกระตุ้นส่งผลให้การปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

  Millet (1994) ได้นยิามคำว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน 

ที่ก่อใหเ้กิดความพอใจแก่มนุษย์ และได้ผลกำไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย และความ 

พึงพอใจนั้น หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการ Satisfactory Service) ซึ่งพิจารณา

จาก  

   1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service)  

   2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service)  

   3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service)  

   4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service)  

   5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) 
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  Harrington (1996, pp. 1853-1931) ได้ให้คำนยิามประสิทธิภาพรวมของ

องค์กรโดยให้ ความสำคัญที่โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร (Organization’s Structure 

and its Goals) ซึ่งกำหนดหลักประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่ มีระบบโดยมุ่งที่การทำงานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น 

ซึ่งจะลดความสิน้เปลืองในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

   1. กำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (Clearly Defined Ideal) ผูบ้ริหาร 

ต้องทราบถึงสิ่งที่ ต้องการเพื่อลดความคลุมเครอืและความไม่แน่นอน 

   2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไป (Common Sense) ผูบ้ริหารตอ้งพัฒนา

ความสามารถสร้างความแตกต่างโดยค้นหาความรู้ และคำแนะนำให้มากเท่าที่จะทำได้  

   3. คำแนะนำที่ดี (Competent Counsel) ผูบ้ริหารต้องการคำแนะนำ 

จากบุคคลอื่น  

   4. วินัย (Discipline) ผูบ้ริหารควรกำหนดองค์กรเพื่อให้พนักงานเชื่อถือ

ตามกฎและวินัยต่าง ๆ 

   5. ความยุติธรรม (Fair Deal) ผูบ้ริหารควรใหค้วามยุติธรรมและความ

เหมาะสม  

   6. มีขอ้มูลที่เชื่อถอืได้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และแน่นอน (Reliable, Diate, 

Accurate, and Permanent Records) ผูบ้ริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  

   7. ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) ผูบ้ริหารควรใช้การวางแผน

ตามหลัก วิทยาศาสตร์สำหรับแต่ละหน้าที่เพื่อให้องค์กรทำหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุ

จุดมุ่งหมาย  

   8. มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and Schedules) ผูบ้ริหาร 

ต้องพัฒนาวิธีการ ทำงานและกำหนดเวลาทำงานสำหรับแต่ละหน้าที่ 

   9. สภาพมาตรฐาน (Standardized Conditions) ผูบ้ริหารควรรักษา

สภาพแวดล้อมให้ดี  

   10. การปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน (Standardized Operations) ผูบ้ริหาร

ควรรักษารูปแบบ มาตรฐานของวธิีการปฏิบัติที่ดี  

   11. มคีำสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว้ (Written Standard-

practice Instructions) ผูบ้ริหารตอ้งระบุการทำงานที่มรีะบบถูกต้องและเป็นลายลักษณ์

อักษร 
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   12. การให้รางวัลที่มปีระสิทธิภาพ (Efficiency Reward) ผูบ้ริหารควรให้

รางวัลพนักงาน สำหรับการทำงานที่เสร็จสมบูรณ 

  Certo (2000, p. 9) ได้ให้คำนิยามของประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 

เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิน้เปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถ บรรลุ

จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ำสุด กล่าวคือ เป็นการใชโ้ดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ 

ประสิทธิผลหรอืให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า “ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

(Doing Things Right)” 

 จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการให้บริการ 

หมายถึง ความสำเร็จของการปฏิบัติราชการและความสามารถในการให้บริการ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรอื

เป้าหมายของแผนงานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ มีนักทฤษฎีได้

ทำการศกึษาและ สรุปเป็นปัจจัยที่น่าสนใจดังนี้ 

  สมใจ ลักษณะ (2552) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทำงาน จำแนก 

ออกได้เป็น 2 ระดับ คือ  

   1. ประสิทธิภาพส่วนบุคคล บุคคลที่มปีระสิทธิภาพในการทำงาน คือ 

บุคคลที่ตัง้ใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างผลงานได้มาก 

เป็นผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจในการทำงาน เป็นบุคคลที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและ

ปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการทำงานให้ดีขึน้อยู่เสมอ  

   2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถดำเนินการ 

ต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งกำลังคนอย่าง 

คุ้มค่าที่สุด มีการสูญเสียน้อยที่สุด มีลักษณะของการดำเนนิงานไปสู่วัตถุประสงค์ได้ดว้ยดี 

โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และบุคคล องค์กรระบบการบริหารจัดการที่เอือ้ต่อ

ผลผลิตและการให้บริการได้ตามเป้าหมาย องค์กรมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

วิธีการเทคนิค และเทคโนโลยีอย่างฉลาด ทำให้เกิดวิธีการทำงานอย่างเหมาะสม มีความ
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ราบรื่นในการดำเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ

ที่ด ีมีความสุขความพอใจในการทำงาน  

  จติติมา อัครธิตพิงศ์ (2556) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทำงานใน

องค์การเป็นหัวใจของการนำองค์การไปสู่การบรรลุผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 

องค์การจะมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านการผลติ การให้บริการ มีความเจรญิก้าวหน้า

และสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้า และแก่บุคลากรขององค์การ ก็ขึ้นกับองค์ประกอบ

สำคัญ 4 ประการ คือ  

   1. สิ่งแวดล้อมนอกองค์การ ได้แก่ ตลาดความต้องการของลูกค้า สภาพ

เศรษฐกิจของสังคมและของประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่องทางการเงินการ

ธนาคาร กำลังการซื้อของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น นิยมฟุ่มเฟือย ต้องการ

ความสะดวกในการให้บริการบางลักษณะ เช่น บริการขายตรง บริการสื่อสารขนส่ง การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชใ้หม่ ๆ การซื้อ

ขายสินค้าทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์ สภาวะการซื้อขาย ส่งออกในตลาดโลก คู่แข่งขันทางการ

ผลติการให้บริการ แหล่งวัตถุดิบคุณภาพ วัตถุดิบ และผูร้่วมทุน  

   2. สิ่งแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ และปรัชญา 

ขององค์การที่จะกำหนดทิศทางของการดำเนินงานองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และ 

การจัดบรรยากาศการทำงานที่จะส่งเสริมการทำงานของบุคลากร 

   3. ปัจจัยขององค์การ ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์การในด้านที่ดิน 

อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ เงินทุน เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร 

โดยเฉพาะด้านบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ บุคคลจะต้อง

มีประสิทธิภาพในการทำงาน องค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จะนาไปสู่การพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่ สิ่งสำคัญ ดังต่อไปนี ้ 

    3.1 ปรัชญาและอุดมการณ์  

    3.2 บุคลิกภาพ  

    3.3 ความต้องการ  

    3.4 ค่านิยม  

    3.5 การมเีป้าประสงค์ที่เหมาะสมของชีวติและการทำงาน  

    3.6 ความสามารถในการสำรวจตนเอง  

    3.7 ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน  
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    3.8 การสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง  

  กระบวนการขององค์การ เป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นลำดับสองต่อจาก

องค์ประกอบด้านบุคคล กระบวนการที่สำคัญขององค์การ คือ การดำเนินงานทั้งหมดที่จะ

ทำให้เกิดการผลิต และการให้บริการที่น่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การที่

เอือ้ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ได้แก่ การจัดโครงสรา้งงานขององค์การ การ

วางแผน การจัดองค์การในด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การควบคุม

คุณภาพการทำงานและการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

 ความหมายของการให้บริการ 

 จากการศกึษาความหมายของคำว่า ให้บริการได้มีผู้ให้ความหมายในลักษณะ 

ที่คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ 

  สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี ้ 

   1. หลักความสอดคล้องกับความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ 

ประโยชน์และบริการที่องค์การจัดให้น้ันจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วน

ใหญ่หรือทั้งหมดมิใช ่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้ว

นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเอื้ออำนวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่า

กับการดำเนินงานนั้น ๆ  

   2. หลักความสมํ่าเสมอ กล่าวคือการให้บริการตอ้งดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ มิใช่ทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรอืผูป้ฏิบัติ  

   3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนัน้จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคน

อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

   4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการจะต้องไม่มาก

จนเกินกว่าผลที่จะได้รับ  

   5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปใน

ลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก สบาย สิน้เปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้าง

ภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ หรอืผูใ้ช้บริการมากจนเกินไป 

  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวว่า บริการ หมายถึง ปฏิกิรยิาหรอืการ

กระทำที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายหนึ่ง โดยเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ และไม่ทำให้เกิดมคีวามเป็น

เจ้าของแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2550) ได้กล่าวว่า การให้บริการ คือ การปฏิบัติ 
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ที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยสิ่งที่เสนอใหน้ั้นเป็นการกระทำ หรอืการปฏิบัติการ  

ซึ่งผูร้ับบริการไม่สามารถนำไปครอบครองได้ 

  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได้กล่าวว่า การให้บริการ หมายถึง 

กระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กับผูร้ับบริการ 

โดยสินค้าที่ไม่มตีัวตนนั้นจะต้องสามารถตอบสนองความตอ้งการของการของผูร้ับบริการ

จนนำไปสู่ความพึงพอใจได้ 

  เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) กล่าวว่า ความหมายของการให้บริการ คือ 

กระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการส่งมอบการให้บริการให้ผูร้ับบริการ โดยมี

ลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

   1. จับต้องไม่ได้ (Intangible) เป็นสิ่งที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพ  

ซึ่งผูร้ับบริการไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าตนเองจะได้รับบริการรูปแบบใด เนื่องจาก

การให้บริการ ในลักษณะนีเ้ป็นผลการปฏิบัติงาน (Performance) มากกว่าวัตถุ (Objects) 

ไม่สามารถสัมผัส หรอืเห็นได้เหมอืนสินค้า การให้บริการลักษณะนีผู้ร้ับบริการจะอาศัย

ประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการมาเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ ดังนั้นผู้ให้บริการ 

จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการกล้าตัดสินใจซือ้บริการได้เร็วขึ้น ได้แก่ 

    - สถานที่ (Place) การจัดเตรียมสถานที่ให้มคีวามคล่องตัวในการ

ให้บริการแก่ผูร้ับบริการ เช่น มีสะอาด กว้างขวาง ที่นั่งเพียงพอ และบรรยากาศที่ดี 

    - บุคคล (People) พนักงานต้องมีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม

ถ่อมตน และ เต็มใจที่ให้บริการแก่ผูร้ับบริการ 

    - เครื่องมอื (Equipment) อุปกรณ์ภายในสำนักงานต้องทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ และมีการใหบ้ริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

    - วัสดุสื่อสาร (Communication) สื่อโฆษณา และเอกสารการโฆษณา

จะต้องม ีความสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการ และลักษณะของผูร้ับบริการเป็นสำคัญ 

    - สัญลักษณ์ (Symbols) ตราสินค้า หรอืเครื่องหมายการค้าต้องสื่อ 

ถึงการให้บริการได้ดแีละมีความชัดเจน 

    - ราคา (Price) เป็นการกำหนดราคาการใหบ้ริการที่ควรมีความ

เหมาะสมกับการให้บริการที่ชัดเจน และง่ายต่อการจำแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน 
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   2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได้ (Inseparability) การให้บริการ

เป็นการผลิต และการบริโภคในเวลาเดียวกัน ซึ่งผูใ้ห้บริการไม่สามารถใหบ้ริการ

ผูร้ับบริการพร้อมกันหลายรายในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากลักษณะของตัวผูร้ับบริการ 

ไม่เหมอืนกัน 

   3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการใหบ้ริการไม่แน่นอนน้ัน ขึน้อยู่

กับ ผูใ้ห้บริการเป็นใคร จะใหบ้ริการเมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร ดังนัน้ ผูใ้ห้บริการจะต้องมี

การควบคุมคุณภาพ เพื่อขจัดปัญหาความไม่แน่นอนนี้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

    - ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกึอบรมพนักงานที่ใหบ้ริการ 

    - สร้างความพึงพอใจให้ผูร้ับบริการโดยรับฟังคาแนะนา และ

ข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการจากการสำรวจขอ้มูล และการเปรียบเทียบ เพื่อนำข้อมูล 

ที่ได้รับไป แก้ไขปรับปรุงกระบวนการให้บริการดีขึ้น 

   4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) การให้บริการที่ไม่สามารถเก็บไว้

ได้ ขึงมีกาลังการผลติที่ไม่ใชบ้างเวลา และบริการไม่มีสินค้าคงคลัง ถ้าความตอ้งการของ

ผูร้ับบริการมสีม่ำเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความตอ้งการไม่

แน่นอนจะทำให้เกิดปัญหาการให้บริการที่ไม่ทัน หรอืไม่มผีูร้ับบริการ 

  วีระพงษ์ เฉลิมจริะรัตน์ (2553) ได้กล่าวว่า บริการ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตน 

จับต้องไม่ได้และเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปอย่างรวดเร็ว บริการเกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติของผูใ้ห้บริการโดยส่งมอบการให้บริการนั้นไปยังผูร้ับบริการ หรอืลูกค้า เพื่อใช้

บริการนัน้ ๆ โดยทันทีหรอืภายในระยะเวลาเกือบจะทันทีที่มกีารให้บริการ 

  Kotler (2003) ได้ให้ความหมายของการให้บริการไว้หลากหลาย ดังนี้ 

   การให้บริการ หมายถึง ประโยชน์และความพอใจซึ่งได้เสนอเพื่อขาย 

หรอืกิจกรรมที่จัดขึน้รวมกับการขายสินค้า 

   การให้บริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรมหรอืการกระทำที่บุคคลหนึ่ง

ทำให้หรอื ส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการ

อันนั้น 

   การให้บริการ หมายถึง กระบวนการหรอืกิจกรรมในการส่งมอบบริการ

จาก ผูใ้ช้บริการไปยังผูร้ับบริการหรอืผูใ้ช้บริการ 

   การให้บริการ เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตออกมาในรูปของเวลา 

สถานที่รูปแบบหรอืสิ่งประเทืองหรอืเอือ้อำนวยทางจติวิทยา 
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   การให้บริการ เป็นสิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยาก และเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญ

สลายไป ได้ง่ายบริการจะได้รับการทำขึน้และส่งมอบสู่ผู้รับบริการเพื่อใชส้อยบริการนั้น ๆ 

โดยทันทีหรอืใน เวลาเกือบจะทันทีที่มบีริการนัน้ หลักการให้บริการประชาชน ปัญหา 

หมายถึง อุปสรรคที่ทำให้สภาพความเป็นจรงิที่เกิดขึ้น ไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรอื

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ สรุปได้ว่า การให้บริการ คอื การปฏิบัติรับใช้

หรอืการให้ความสะดวกต่าง ๆ ที่คนกลุ่มหนึ่ง จะเสนอใหค้นอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ความตั้งใจและ ความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการต่อ

การให้บริการนั้น ๆ รวมถึงการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงใหท้ัน กับความเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ 

 ลักษณะของการให้บรกิาร 

 เพียงพร บุญแสน (2550, หน้า 27) กล่าวว่า ลักษณะของการใหบ้ริการ

ประกอบด้วย 

  1. การเข้าถึงผู้รับบริการ (Access) คือ การให้บริการ ที่ต้องอำนวยความ

สะดวกในด้านเวลาสถานที่ คือ ต้องไม่ให้ผูร้ับบริการคอยนาน และมีแหล่งที่ตั้งเหมาะสม 

  2. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) คือ มีการอธิบายอย่างถูกต้อง  

โดยใช้ภาษาที่ผู้รับบริการสามารถเข้าใจง่าย 

  3. ความสามารถ (Competence) คือ บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความ

ชำนาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  4. ความมนี้าใจ (Courtesy) คือ บุคลากรต้องมมีนุษยสัมพันธ์เป็นที่น่าเช่ือถอื 

มีความเป็นกันเอง และมีวจิารณญาณที่ดี 

  5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ องค์กร และบุคลกรต้องสามารถ 

สร้างความเชื่อมั่น และมีความไว้วางใจในการให้บริการได้ โดยเสนอการให้บริการที่ดตี่อ

ผูร้ับบริการ 

  6. ความไว้วางใจ (Reliability) คือ การให้บริการให้ผู้รับบริการมคีวาม

สม่ำเสมอ และถูกต้อง 

  7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) คือ บุคลากรจะต้องให้บริการ 

และการแก้ปัญหาแก่ผูร้ับบริการอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามความตอ้งการ 
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  8. ความปลอดภัย (Security) คือ การให้บริการที่ตอ้งปราศจากอันตราย 

ความเสี่ยง และปัญหาต่าง ๆ 

  9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) คือ บริการที่ผู้รับบริการได้รับ 

จะทำให้สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพการให้บริการดังกล่าว 

  10. การเข้าใจ และรู้จักผู้รับบริการ (Understanding & Knowing Customer) 

คือ บุคลากรต้องพยายามเข้าใจถึงความตอ้งการของผู้รับบริการ และให้ความสนใจเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการดังกล่าว 

 การให้บริการมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการดังนี้ (Kotler and Armstrong, 2008) 

  1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การให้บริการไม่สามารถมองเห็นหรอื

รู้สกึได้ก่อนการซื้อและไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงผูซ้ือ้จะ

มองหาสัญญาณที่บ่งบอกถึงคุณภาพของการให้บริการโดยจะพจิารณาจากสถานที่ ตัว

บุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสาร และราคา ดังนัน้ผูใ้ห้บริการจะต้องสรา้ง

สิ่งเหล่านี้ขึน้มาเพื่อเป็นหลักประกันใหก้ับผูซ้ือ้ 

  2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและ

การบริโภคในขณะเดียวกันนั่นคือไม่มตีัวสินค้าที่สามารถเก็บรักษาทำการจำหน่ายและ

บริโภคทีหลังได้ผู้ให้บริการหนึ่งรายสามารถใหบ้ริการลูกค้าในขณะนั้นได้เพียงหนึ่งราย 

ทำให้เกิดปัญหาเรื่องข้อจำกัดด้านเวลาขึ้นซึ่งกลยุทธ์ทีจ่ะแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นผู้ใหบ้ริการ 

อาจทำการขยายกลุ่มผูใ้ช้บริการให้มขีนาดใหญ่ขึน้และกำหนดมาตรฐานเวลาการใหบ้ริการ

ให้รวดเร็วซึ่งจะทำให้สามารถบริการลูกค้าได้มากขึ้น 

  3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการใหบ้ริการมคีวามไม่แน่นอนสูง

ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตัวผูใ้ห้บริการ ช่วงเวลาที่ให้บริการ สถานที่ที่ให้บริการ ดังนัน้

ธุรกิจที่เป็นผ็ให้บริการจึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งสามารถทำได้  

3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 การคัดเลือก และการอบรมการใหบ้ริการแก่พนักงาน 

   3.2 กำหนดขัน้ตอนในการให้บริการเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง

ระบบของธุรกิจ 

   3.3 การตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า จากการสอบถามความ

คิดเห็น การเปิด 
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  4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) การให้บริการนัน้ไม่สามารถเก็บได้

เหมอืนกับสินค้าอื่นซึ่งจะเกิดปัญหาขึน้เมื่อความตอ้งการไม่แน่นอนทำให้เกิดเหตุการณ์ 

การให้บริการไม่ทันหรอืไม่มีลูกค้าเกิดขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่ให้บริการจะต้องใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อที่จะปรับความตอ้งการซือ้และการให้บริการให้มคีวามสอดคล้องกัน เช่น 

การนำเอากลยุทธ์การตัง้ราคาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความตอ้งการซื้ออย่างสม่ำเสมอ 

หรอืการจา้งพนักงานเพิ่มช่ัวคราวในช่วงเวลาที่มจีำนวนลูกค้ามากกว่าปกติ เพื่อให้สามารถ

ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

 ความหมายของคุณภาพการให้บรกิาร  

  ความหมายของคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่

สำคัญสำหรับงานให้บริการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันต่างก็ใหค้วามสำคัญเป็นอย่างมากทั้งใน

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน เกี่ยวกับความหมายของคุณภาพการให้บริการนั้น ได้มี

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ดังต่อไปนี้ 

  สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 11) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การปฏิบัติงาน 

ที่กระทำหรอืติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้ใชบ้ริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใชป้ระโยชน์ 

ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้คน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลอื ซึ่งงานบริการมีลักษณะเฉพาะ คือ 

   1) ได้รับความพอใจหรอืไม่พอใจ ก็จะเกิดความรูส้ึกทันที 

   2) ผลของการใหบ้ริการเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา และแปรผลได้รวดเร็ว 

   3) ผลของการให้บริการเชื่อมโยงไปถึงคน และหน่วยงาน 

   4) ผดิพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอื่น ก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ 

   5) สร้างทัศนคติต่อบุคคล หน่วยงานและองค์กรได้อย่างมาก 

   6) สร้างจินตภาพ หรอืภาพลักษณ์ให้หน่วยงาน และองค์การเป็น

เวลานาน 

   7) หากเกิดความบกพร่องจะเห็นได้ชัด 

   8) ต้องการคนเป็นส่วนสำคัญในการสรา้งบริการที่ดี 

   9) คนเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้าง และทำลายงานบริการ 

  อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2550, หน้า 1) ได้ใหค้วามหมายว่า คุณภาพ 

คือ คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมปราศจากข้อผดิพลาด ทำให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ที่ด ีและตอบสนองความตอ้งการของผู้รับผลงานเป็นที่พึงพอใจ 
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  จารุบูณณ์ ปาณานนท์ (2550, หน้า 11-12) ได้กล่าวถึง คุณภาพของการ

ให้บริการว่ามีความหมาย คือ บริการด ีราคาสมเหตุสมผล คุณภาพดีผูร้ับบริการพอใจ                

การให้บริการที่มคีุณภาพจะเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ส่วนคุณภาพของการ

ให้บริการ จะวัดระดับการให้บริการว่า อยู่ในระดับดีเพียงใดนั้น ได้มกีารศกึษาถึงปัจจัย 

ที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพการให้บริการที่อาจใช้กับการใหบ้ริการทั่วไปมี 10 ประการด้วยกัน 

ดังนี้ 

   1. ไว้ใจวางใจได้ หมายถึง การให้บริการนั้นต้องคงที่และไว้วางใจได้ 

   2. ความพร้อมให้บริการ หมายถึง การให้บริการที่พรอ้ม ผู้ให้บริการ                 

มีความเต็มใจและพร้อมที่จะให้บริการอยู่เสมอ 

   3. ความสามารถใหบ้ริการ หมายถึง ผูบ้ริการจะต้องมีทักษะความรู ้

ความเข้าใจในบริการนัน้ ๆ อย่างแท้จริง 

   4. ความสามารถในการเข้าถึง หมายถึง จะต้องง่ายต่อการตดิต่อ ไม่มี

วธิีการที่ซับซ้อนและไม่เสียเวลารอคอย 

   5. ความมีอัธยาศัย หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม เป็นมติร และเข้าใจ 

ความรูส้ึกของผูร้ับบริการ 

   6. การสร้างความสัมพันธ์ หมายถึง การตดิต่อให้ขอ้มูลข่าวสาร                      

แก่ผูร้ับบริการ ด้วยภาษาที่เข้าใจงายรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผูร้ับบริการ 

   7. ความเชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการนั้นมีความซื่อตรงและวางใจได้ 

   8. ความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การให้บริการจะต้องไม่เป็น ที่สงสัย 

ปราศจากการเสี่ยงและอันตรายต่าง ๆ  

   9. ความรู้จักและเข้าใจผูร้ับบริการ หมายถึง พยายามทำความเข้าใจ 

ถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และให้บริการ ทำให้ผู้รับบริการคิดว่า

เป็นความใส่ใจเฉพาะตัว 

   10. พยายามให้สิ่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ หมายถึง เน้นเป็นพิเศษ                      

ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นรูปธรรม บุคลากร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ                         

ที่สามารถสัมผัสได้  

  จติตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551, หนา้ 13) ได้กล่าวถึง “การให้บริการ คือ  

การให้ความช่วยเหลอืหรอืการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น”  

  จติตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551, หนา้ 91) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ  
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เป็นความรู้สกึที่ลูกค้าได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่

คาดหวังก่อนรับบริการ กับสิ่งที่ได้รับบริการจรงิ หากเป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะเกิด

ความรูส้ึกพอใจ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรู้สกึไม่พอใจ แต่ถ้าได้รับการ

ให้บริการเกินความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดและประทับใจในการให้บริการ 

  วิไลลักษณ์  โตโคกสูง (2553, หน้า 18) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ 

หมายถึง ความสามารถในการส่งมอบบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ            

ที่สามารถรับรู้ได้ โดยมีการส่งมอบบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สามารถวัดและ

ประเมินได้จากกระบวนการให้บริการ และผลลัพธ์การใหบ้ริการ 

  Corrall & Brewerton (1999, p. 37) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการ  

คือ ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความคาดหวัง หรอืความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

  Kotler (2000, p. 428) ได้กล่าวว่า “การใหบ้ริการ คือ การกระทำ  

ที่หน่วยงานหนึ่ง หรอืบุคคลหนึ่งนำเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง หรอืบุคคลอีกคนหนึ่ง 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้” 

  Fitzsimmons (2006, p. 129) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ คือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกที่รับรู้เกี่ยวกับบริการ กับการ

ให้บริการที่ได้รับจริง ซึ่งคุณภาพบริการถูกตัดสินโดยผูร้ับบริการ โดยเปรียบเทียบจาก

ช่องว่างบริการที่คาดหวัง กับบริการที่ได้รับจรงิ ซึ่งอาจจะเป็นผลบวกหรือผลลบก็ได้ 

  Douglas (2007) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ (Service quality) 

หมายถึง ทัศนคตทิี่เกิดขึน้ในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 

  Etzel (2014) กล่าวว่าการจัดการคุณภาพการให้บริการขององค์กรนัน้ควร

จะคำนึงถึง 

   1) การตั้งความคาดหวังของผูบ้ริโภค 

   2) ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

   3) พยายามรักษาคุณภาพการให้บริการให้เหนอืกว่าระดับความคาดหวัง

ของผู้บริโภค 

  คุณภาพการให้บริการที่ดี จำเป็นต้องพร้อมทั้งการดำเนินกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจธุระ ตามความประสงค์ของผูร้ับบริการได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ผูร้ับบริการ ในขณะเดียวกันก็ต้องกระทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยพฤติกรรมที่ด ี             
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ทำความสุข ความพอใจ ความช่ืนชมยินดี มาสู่ผูร้ับบริการด้วย ตามสภาพความเป็นจรงิ              

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แมป้ระเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศว่าประสบ

ความสำเร็จในการทำธุรกิจด้านการให้บริการ เช่น ธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการ

ท่องเที่ยว แต่คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนในหน่วยงานภาครัฐบาลหลายแห่งยังมปีัญหา

ยังไม่เป็นที่น่าพอใจอีกมากมาย ไม่ใช่เป็นเรื่องของการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอื 

หรอื ขาดบุคลาการ ที่แตกต่างกันมากก็คือ พฤติกรรมการให้บริการนั่นเอง  

(จารุบูณณ์ ปาณานนท์, 2550, หน้า 11-12) 

  คุณภาพการให้บริการที่ดี คือ การให้สิ่งที่ดีแก่ผูร้ับบริการ เมื่อประชาชน             

มารับบริการจากเราสิ่งที่เราต้องการก็คือ ความถูกต้องรวดเร็ว ความสะดวกสบาย 

ความสำคัญ ความอบอุ่น มิตรภาพ คุณภาพการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นที่สถาบันธุรกิจ

บันเทิง หรอืแม้แต่บริการสาธารณสุข ต่างเอาแพ้ชนะกันที่การให้ความสำคัญสะดวกกาย

สบายใจแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการนั่นเอง ปกติแล้วคุณภาพบริการอยู่กับปัจจัยหลัก 3 

ประการ คือ 

   1. ความรู้ (Knowledge) ความรูถู้กต้องแม่นยำในงาน 

   2. ความรูส้ึก (Felling) ความรูส้ึกที่ดใีนขณะที่ให้บริการ 

   3. ประสบการณ์ (Experience) ความชัดเจนชำนาญในงาน  

  แต่ดว้ยเหตุที่คุณภาพบริการวัดกันที่ความรูส้ึกส่วนตัวของผู้รับบริการ 

คุณภาพบริการ จึงตอ้งเริ่มจากความรู้สกึที่ดขีองผูใ้ห้บริการก่อนเสมอ ขณะใหบ้ริการ

ประชาชนต่อให้มคีวามรูส้ึกมากเพียงใด มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด หากปราศจาก

ความรูส้ึกที่ด ีหงุดหงิด รำคาญ อารมณ์บริการไม่พึงประสงค์ เหล่านี้นอกจากจะส่งกระแส

ไปรบกวนจติใจใหผู้้รับบริการโดยตรงแล้ว ยังเป็นตัวกำหนดรูปแบบของพฤติกรรมบริการ             

ที่ไม่มคีุณภาพอันเป็นการทำลายภาพพจน์ของตัวเอง สถาบันและวิชาชีพได้เป็นอย่างมาก

ด้วย ตรงกันข้าม ถ้าบริการ เริ่มจากความยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจ สร้างความพอใจ ถูกใจ 

ประทับใจแก่ผู้รับบริการก่อนแลว้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็สะดวกสบายและง่ายต่อการจัดการ  

  ดังนัน้ คุณภาพบริการ จึงต้องเริ่มขึน้จากความรูส้ึกที่ดีงามของผู้ให้บริการ

เป็นตัวก่อกระตุ้น ตัวชักนำ ความรูส้ึกที่ดงีาม ใหเ้กิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการ ในการนำความรู้

ประสบการณ์ และความชำนาญมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน 2 ระดับ 

คือ ระดับความสัมพันธ์ทางใจ และระดับความสัมพันธ์ทางพฤติกรรม  

  จริุฒม์ ศรรีัตนบัลล์ และคณะ (2551, หน้า 29-30) กล่าวไว้ว่า คุณภาพ 
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มีหลายความหมายที่มักใช้กันบ่อย คือ คุณภาพการใหบ้ริการ (Quality of service) และ

คุณภาพของการดูแล (Quality of care) โดยคำจำกัดความ คุณภาพ หมายถึง ภาวะที่เป็น

ประโยชน์ต่อผูใ้ช้ 

  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552, หน้า 106) กล่าวถึง ความหมายของ

คุณภาพการให้บริการว่า คุณภาพของการใหบ้ริการ (Quality of service) หมายถึง                             

การให้บริการทีเ่ป็นเลิศ (Excellent service) ตรงกับความตอ้งการหรอืเกินความตอ้งการ                

ของลูกค้าจนทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจ (Customer satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี

(Customer loyalty) 

  Gerson  Richard (2006. p. 20) ได้ให้คำจำกัดความของคุณภาพ ไว้ว่า  

สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้ารู้สกึพึงพอใจและพูดถึงอยู่เสมอ เมื่อพวกเขาได้ใช้สนิค้าหรอืบริการ 

ต่าง ๆ  

 จากการศกึษาความสำคัญของคุณภาพการให้บริการ ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า 

ความสำคัญของคุณภาพในการให้บริการ เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งในเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณที่จะสร้างความพึงพอใจใหก้ับผูร้ับบริการ เพราะเกณฑ์การประเมินของ

ผูร้ับบริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกให้ทราบว่าผูร้ับบริการ        

มีความคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการอย่างไร เพื่อกิจการจะได้นำไปปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการให้ดยีิ่งขึ้น และการที่จะทำให้ผูร้ับบริการพอใจนัน้ต้องยึดหลักการ

เสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม ความเชื่อถือได้ การตอบสนองผู้รับบริการทันที การทำให้

ผูร้ับบริการมั่นใจ การเข้าใจผูร้ับบริการ เพราะเป็นหลักในการให้บริการและยังจะเป็น                 

การส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ    

 ความสำคัญของคุณภาพการให้บรกิาร  

  ความสำคัญของคุณภาพการให้บริการถือว่าหัวใจหลักสำคัญอย่างยิ่งที่จะ

ทำให้การดำเนินงานให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าใจและตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ความสำคัญของคุณภาพ การให้บริการ

ประกอบด้วยแนวคิด ดังนี ้ 

  พิพัฒน ์ ก้องกิจกุล (2546, หน้า 5) ได้สรุปคุณประโยชน์ของการวัด

คุณภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการไว้ ดังนี้ 

   1. การวัดทำให้เกิดสัญชาตญาณที่มุ่งมั่น ที่จะเอาชนะและตอ้งการ

ความสำเร็จ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีกว่าให้แก่ผู้รับบริการ 
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   2. การวัดทำให้รูถ้ึงขีดขัน้มาตรฐานของผลงานตามปกติของเรา และรู้ถึง

ขั้นมาตรฐานที่ดทีี่สุดที่เป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นตัวที่นำพาไปสู่คุณภาพ ที่สูงขึ้น และความ              

พึงพอใจที่เพิ่มขึ้น  

   3. การวัดทำใหผู้ป้ฏิบัติงานรับรู้ผลที่ได้ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หาก            ผูว้ัดในที่นี้ คือ ลูกค้าซึ่งกำลังประเมนิพนักงานผูท้ี่เขาติดต่องานอยู่ด้วย  

   4. การวัดจะบอกคุณได้ว่าสิ่งใดบ้างที่คุณจำเป็นจะต้องทำเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ และความพึงพอใจ และบอกได้ดว้ยว่าคุณต้องทำอย่างไร ซึ่งข้อมูลส่วนนีคุ้ณอาจ

ทราบได้โดยตรงจากผูร้ับบริการนั่นเอง  

  ฉัตยาพร เสมอใจ (2548, หน้า 168-169) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยสำคัญในการ

สร้างระบบข้อมูลของคุณภาพการให้บริการ คอื  

   1. แหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลที่มีคุณภาพ ต้องมาจากแหล่งขอ้มูล

คุณภาพ และแหล่งที่สามารถหาขอ้มูลเกี่ยวกับผูร้ับบริการได้ดีและน่าเชื่อถือ มี 2 แหล่ง 

ได้แก่ 

    1.1 การสอบถามโดยตรงจากผู้รับบริการ แหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุด              

คือ ต้นกำเนิดของขอ้มูล คอืผูร้ับบริการที่มาใช้บริการโดยตรง จะทำให้ธุรกิจสามารถ               

ได้ขอ้มูลที่เป็นเนือ้แท้ และยังไม่ผ่านการแปลความใด ๆ เหมอืนการสอบถาม โดยผ่านผู้อื่น 

    1.2 พนักงานที่ใหบ้ริการกับผูร้ับบริการโดยตรง เป็นอีกแหล่ง  

ที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นผู้ติดต่อและให้บริการกับผูร้ับบริการโดยตรง และใชเ้วลากับ

ผูร้ับบริการมากที่สุด ดังนั้น พนักงานผูใ้ห้บริการทราบดวี่า ผู้รับบริการตอ้งการชอบหรอื 

ไม่ชอบอะไร ข้อมูลที่ได้จงึเป็นความน่าเชื่อถอืไม่แพ้กับการได้ข้อมูลจากผู้รับบริการโดยตรง 

   2. ขอ้มูลที่ถูกต้อง และขอ้มูลที่ตอ้งการ ได้แก่ 

    2.1 คุณภาพการให้บริการ เพื่อตอ้งการทราบว่าบริการนั้น ๆ  

มีคุณภาพดีเพียงพอแลว้หรือไม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพ และ

สร้างความจงรักภักดีของผู้รับบริการในอนาคต  

    2.2 เปรียบเทียบกับคู่แข่ง นอกเหนอืจากข้อมูลของเราเองแล้ว การที่

จะทราบว่าเรามีความเข้มแข็งเพียงใด จะสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ และจะวางแผน

เติบโตได้อย่างไร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงขอ้มูลของคู่แข่งขันด้วย เพื่อที่จะเป็น

แนวทางในการพัฒนาให้เหนอืกว่าคู่แข่งในทุก ๆ ด้าน  
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    2.3 ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ธุรกิจตอ้งทราบว่า

ผูร้ับบริการพึงพอใจต่อบริการของเราแล้วหรอืยัง เพราะว่าสิ่งที่เราให้บริการเป็นสิ่งที่ดี

ที่สุด แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผูร้ับบริการตอ้งการ และพึงพอใจเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จได้ 

เราตอ้งทราบว่าผูร้ับบริการมีความพึงพอใจมากเพียงใดและอย่างไร  

  ซึ่งทั้งหมดตอ้งมีความถูกต้อง 3 ประการ ในที่นี้ หมายถึง  

   1. ขอ้มูลถูกต้อง (Right information) ขอ้มูลที่นำมาใช้สามารถตอบ

คำถามที่ต้องการไม่ใช่ต้องการตอบคำถามอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ได้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่ง                        

ที่ไม่สามารถตอบคำถามได้สมบูรณ์ 

   2. เวลาถูกต้อง (Right time) ตอ้งคำนึงถึงทั้งการจัดสรรข้อมูลได้ทันเวลา

และความทันสมัยของขอ้มูล เช่น ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง สามารถตอบคำถามได้ แต่ช้าเกิน

สำหรับการตัดสินใจ หรอืข้อมูลที่ได้ เริ่มลา้สมัยไปแล้ว ก็จะไม่เกิดประโยชน์ตามที่คาดหวัง  

   3. ปริมาณถูกต้อง (Right quantity) มากเพียงพอที่จะตัดสินใจ ได้อย่าง

แม่นยำมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ขอ้มูลเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบคำถาม 

ทีต่้องการได้อย่างละเอียดครบถ้วน หรอืยังไม่เป็นตัวแทนของประชากร ที่เราต้องการ  

  ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2549, หน้า 290) กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปลูกค้า

จะใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ พิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการ 

   1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอำนวยความ

สะดวกในด้านเวลาและสถานที่ใหก้ับลูกค้า คอื ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน สถานที่ตัง้

เหมาะสม อันแสดงถึงความสามารถของการเข้าถึงลูกค้า 

   2. การตดิต่อสั่งการ (Communication) มกีารอธิบายอย่างถูกต้องโดย            

ใช้ภาษาที่ผูร้ับบริการเข้าใจง่าย 

   3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความ

ชำนาญ และมีความรูค้วามสามารถในการทำงานบริการ   

   4. ความมนี้ำใจ (Courtesy) สำนักงานที่ใหบ้ริการตอ้งมีบุคลากรที่มี

มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่น่าเช่ือถือ มีความเป็นกันเอง และมีวจิารณญาณ 

   5. ความน่าเชื่อถือ (Creditability) บริษัทและบุคลากรต้องมี

ความสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในการให้บริการ โดยเสนอบริการที่ดี

ที่สุดแก่ผูร้ับบริการ 
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   6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่มคีวามถูกต้องและสม่ำเสมอ

ให้กับลูกค้าหรอืผูร้ับบริการ 

   7. การตอบสนองผูร้ับบริการ (Responsiveness) พนักงานจะต้อง                      

มีการให้บริการและแก้ปัญหาผู้รับบริการอย่างรวดเร็วตามที่ผูร้ับบริการตอ้งการ  

   8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ปราศจากอันตรายความเสี่ยง

จากปัญหาต่าง ๆ  

   9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ผู้รับบริการได้รับจะ

ทำให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการใหบ้ริการดังกล่าวได้  

   10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing customer)  

พนักงานพยามยามเข้าใจถึงความตอ้งการของลูกค้า และใหค้วามสนใจตอบสนองต่อ       

ความตอ้งการดังกล่าว 

 การวัดคุณภาพการให้บริการ 

  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552, หน้า 106-107) กล่าวไว้ว่า ลูกค้าจะวัด

คุณภาพของการใหบ้ริการจากองค์ประกอบของคุณภาพในการให้บริการ 5 ประการ คอื 

   1. การเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม สิ่งที่นำเสนอทางกายภาพของบริการ 

ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพที่ปรากฏ เครื่องมอื บุคลากร และวัสดุสื่อสาร 

สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นเครื่องแสดงทางกายภาพหรอืภาพลักษณ์ของการให้บริการ  

ที่ลูกค้าใช้ประเมนิคุณภาพกิจการให้บริการที่เน้นสิ่งนำเสนอทางกายภาพ ได้แก่ ธนาคาร 

โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้าปลีก จงึมักจะใช้ปัจจัยนี้ในการเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ของกิจการ และเป็นเครื่องหมายแสดงคุณภาพ และมักใช้กับตัวกำหนด

คุณภาพอื่น ๆ ด้วยสิ่งซึ่งสะท้อนถึงการนำเสนอทางกายภาพ เช่น  

    1.1 บุคลิกภาพที่ปรากฏและการแต่งกายของบุคลากร  

    1.2 เครื่องมอืที่ใชใ้นการให้บริการ 

    1.3 การออกแบบ ตกแต่งอาคารสถานที่ 

    1.4 วัสดุสื่อสาร เช่น บอร์ดความรูโ้ปสเตอร์ 

    1.5 ลูกค้าอื่น ๆ ที่ใชบ้ริการ 

   2. ความเชื่อถือได้ ความสามารถในการให้บริการตามที่สัญญาไว้อย่าง

น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้และถูกต้อง ปัจจัยนี้เป็นตัวกำหนดคุณภาพที่สำคัญและให้

ความหมายที่กว้าง ความเชื่อถือได้ หมายถึง การนำเสนอการให้บริการตามคำสัญญาให้ไว้ 
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โดยเฉพาะสัญญาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบริการหลัก (Care service) กิจการให้บริการ                  

จงึควรตระหนักถึงความคาดหวังของลูกค้าในเรื่องนี้ หากไม่ได้ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ                

ในบริการหลักที่ลูกค้าต้องการแลว้ ก็จะทำใหไ้ม่ประสบความสำเร็จได้ การทำให้บริการ

เชื่อถือสามารถกระทำได้ คือ 

    2.1 ให้บริการตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า 

    2.2 ใหบ้ริการอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก 

    2.3 ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

    2.4 มีความถูกต้องดา้นการรับชำระเงิน การบันทึกข้อมูลลูกค้า 

   3. การตอบสนองลูกค้าทันที ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าและ

ให้บริการโดยทันที ปัจจัยที่เน้นให้ความสนใจและความพร้อมที่จะทำตามคำร้องตอบ

คำถาม รับฟังขอ้ร้องเรียน แก้ไขปัญหาใหลู้กค้า รวมถึงการยดืหยุ่นและความสามารถ 

ในการปรับบริการให้เข้ากับความตอ้งการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกัน ความรวดเร็ว

และความพร้อมในการตอบสนองลูกค้าทันทีนี้ตอ้งเป็นไปตามทัศนะของลูกค้า มใิช่  

ผูใ้ห้บริการคิดว่าพร้อมหรอืเป็นเวลาที่เหมาะสม การแสดงออกถึงการตอบสนองลูกค้า 

โดยทันทีอาจทำได้ ดังนี้  

    3.1 ให้บริการทันทีตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

    3.2 ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

    3.3 มคีวามพร้อมในการให้บริการ 

    3.4 เอาใจใส่ต่อปัญหาของผูร้ับบริการ 

    3.5 ส่งเอกสารหรอืโทรศัพท์กลับไปยังผูร้ับบริการโดยเร็ว  

   4. การทำให้ผู้รับบริการมั่นใจ (Assurance) พนักงานมคีวามรู้ อัธยาศัยดี

และมีความสามารถทำให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจและเชื่อม่ัน ขอ้นีม้ีความสำคัญ

สำหรับบริการที่ผูร้ับบริการรับรู้ว่า มีความเสี่ยงสูงหรอืไม่สามารถประเมินผลของการ

ให้บริการได้อย่างแน่ชัด เช่น บริการดา้นการเงิน การรักษาพยาบาล และการให้บริการ

ด้านกฎหมาย ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นมักเกิดจากบุคคลซึ่งเชื่อมโยงกับผูร้ับบริการ

กับบริษัท เช่น แพทย์ ทนายความ นายหน้า ที่ปรึกษาทางการเงนิ สิ่งที่แสดงถึง ความ

ไว้วางใจและเชื่อมั่น ได้แก่ พนักงานมคีวามรู้ ทักษะ ในการให้บริการ และกิจการ มีชื่อเสียง

ไว้วางใจได้ 

   5. การเข้าใจผูร้ับบริการ (Empathy) การเอาใจใส่กับผูร้ับบริการ 
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เป็นรายบุคคล เป็นการนำเสนอบริการที่เป็นส่วนตัวหรือตรงตามความตอ้งการของ

ผูร้ับบริการแต่ละราย เพื่อแสดงว่าผูร้ับบริการเป็นคนพิเศษ ผู้รับบริการอยากใหผู้ใ้หเ้ข้าใจ

และเห็นความสำคัญ การแสดงความเข้าใจของผู้รับบริการทำได้โดย 

    5.1 เรียนรูแ้ละเข้าใจถึงความตอ้งการของผูร้ับบริการ 

    5.2 ให้ความสนใจกับผูร้ับบริการเป็นรายบุคคล 

    5.3 รูจ้ักและจดจำผู้รับบริการประจำได้ 

    5.4 มีอัธยาศัย สุภาพ และเป็นมติร 

    ทุกปัจจัยที่กล่าวมาขึน้อยู่กับการปฏิบัติงานของคนโดยตรง ยกเว้น 

ปัจจัยด้านการเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม ทั้งหมดส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น                   

จงึควรให้ความสนใจต่อปัจจัยเหล่านี้ในการกำหนดกลยุทธ์การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

  Peter and Donnelly (2004, pp. 180-183) กล่าวถึงเกณฑ์ที่ผูร้ับบริการ 

ใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการมี 5 ปัจจัย คือ 

   1. การให้บริการที่เป็นรูปธรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งอำนวย 

ความสะดวกทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบ

พนักงาน การตกแต่งสถานที่ เป็นต้น  

   2. ความเชื่อถือได้ในมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการ หมายถึง 

ความสามารถในการให้บริการได้ตามที่ให้สัญญาไว้กับลูกค้าอย่างน่าเชื่อถือ ถูกต้อง  

   3. การตอบสนองต่อผูร้ับบริการ หมายถึง ความเต็มใจ ตัง้ใจ ตื่นตัวที่จะ

ให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ ใหบ้ริการอย่างทันทีทันใด และรวดเร็วฉับไว 

   4. ความมั่นใจในบริการ หมายถึง พนักงานให้บริการตอ้งมคีวามรู้และ

ทักษะความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความสุภาพ ความเป็นมอือาชีพ ต้องสื่อสารออกมาให้

ผูร้ับบริการเกิดความเชื่อถือ มคีวามมั่นใจ ไว้วางใจในการใชบ้ริการ  

   5. ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนใจ และ

รับฟังปัญหา มีความเข้าใจความตอ้งการของผู้รับบริการ  

 คุณสมบัติของการให้บริการ 

  จรัส สุวรรณมาลา (2550, หนา้ 10-12) กล่าวถึง คุณภาพของการ

ให้บริการประชาชนแต่ละประเภทมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป ตัวแปรที่จะนำมาใช้ 

ในการกำหนดคุณภาพการใหบ้ริการ มีดังนี้  
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   1. ความต้องการตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให้มีขึ้นตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการที่บังคับใหป้ระชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น บริการ

จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน บริการชำระภาษีอากร บริการออกใบอนุญาตและเอกสาร

สิทธิต่าง ๆ  

   2. ความเพียงพอ หมายถึง บริเวณที่มจีำนวนมากและคุณภาพเพียงพอ

กับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ไม่มกีารรอคอยหรอืเข้าคิวเพื่อขอรับบริการเพราะ

หน่วยงานมีขดีความสามารถในการให้บริการต่ำกว่าความตอ้งการของประชาชน เช่น 

บริการเก็บขยะของเทศบาล ตอ้งเพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน สามารถเก็บขยะ

ได้หมดทุกวันไม่มขียะตกค้าง  

   3. ความทั่วถึง เท่าเทียม ไม่มีขอ้ยกเว้น ไม่มอีภิสิทธิ์ หมายถึง บริการ

สาธารณะที่ดจีะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกพืน้ที่ ทุกกลุ่ม อาชพี ทุกเพศ ทุกวัย ได้ใช้

บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน โดยไม่มีขอ้ยกเว้นใด 

   4. ความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการที่ดีมคีุณภาพ

นั้น ผูใ้ช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก คอื สามารถใช้บริการได้ตามที่ต่าง ๆ และยังจะ

สามารถเลือกใช้วธิีการได้หลายแบบ ตามสภาพของผูใ้ช้บริการ เช่น ประชาชนสามารถ

ชำระภาษีอากรและค่าบริการต่าง ๆ ได้โดยผ่านระบบธนาคาร หรอืสามารถใช้บริการ

ทะเบียนราษฎร์ได้ทางไปรษณีย์ หรอืทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำเป็นต้อง

เดินทางไป ที่ว่าการอำเภอ/เขต  

   5. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง 

การให้บริการบางประเภทจะต้องอาศัยความรูค้วามชำนาญทางเทคนิคหรอืทางวิชาการ 

เช่น บริการทางการแพทย์ บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม เศรษฐกิจ 

การเงนิการบัญชี กฎหมาย บริการดังกล่าวนีจ้ะมีคุณภาพดีก็ต่อเมื่อมีบุคลากรและ

กระบวนการให้บริการที่ได้มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการเท่านั้น  

   6. การเรยีกเก็บค่าบริการที่เหมาะสม ต้นทุนการให้บริการต่ำ หมายถึง 

การให้บริการของรัฐบาลบางประเภทมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้บริการในกรณี

ดังกล่าวนี ้จะต้องนำเรื่องการเก็บค่าบริการมาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน บริการที่ดีตอ้ง 

มีค่าบริการที่เหมาะสมไม่สูงจนทำให้บุคคลบางกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องใช้บริการถูกกีดกัน  
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   7. ความพอใจ ประทับใจของผู้ใชบ้ริการ หมายถึง คุณภาพการให้บริการ

คือความพึงพอใจของผูร้ับบริการ บริการที่มีคุณภาพจะต้องเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่

ไว้วางใจของผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่  

  จติตินันท์ เดชะคุปต์ (2549, หน้า 23) ได้กล่าวถึง สาระสำคัญของการ

ให้บริการ ดังนี้  

   1. สาระสำคัญของการให้บริการ คือ การให้บริการ เป็นกิจกรรมหรอื

การกระทำที่ผูบ้ริการปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ขณะที่กระบวนการให้บริการเกิดขึ้น ผูซ้ือ้

หรอืรับบริการจึงไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไร จนกว่า

กิจกรรมการให้บริการจะเกิดขึน้ การตัดสินใจซือ้บริการจงึจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับความ

ไว้วางใจ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสนิค้าทั่วไป ที่ผู้บริโภคสามารถหยิบ จับ ตรวจดูสินค้า

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ การใหบ้ริการทำได้เพียงการให้คำอธิบาย สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับการ

รับประกันคุณภาพหรอืการอ้างองิประสบการณ์ที่ผู้อื่นเคยใช้บริการมาก่อน 

   2. สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangibility) การให้บริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้

และไม่อาจสัมผัสก่อน ที่จะมีการซื้อเกิดขึน้ ผูซ้ือ้หรอืลูกค้าไม่อาจรับรู้การให้บริการ

ล่วงหนา้หรอืก่อนที่จะตกลงซือ้เหมอืนกับการซื้อสนิค้าทั่วไป นอกจากนั้น การซื้อบริการ 

ก็เป็นการซือ้ที่จับต้องไม่ได้เพียงแต่อาศัยความคิดเห็นเจตคติ และประสบการณ์เดิมที่ได้รับ

ประกอบการตัดสินใจซือ้บริการนัน้ ๆ โดยผูซ้ือ้อาจกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพหรอื

ประโยชน์ของการให้บริการที่ตนควรได้รับแล้วจงึตัดสินใจเลือกซือ้บริการที่ตรงกับความ

ต้องการดังกล่าว 

   3. ลักษณะที่แบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) การให้บริการ                     

มีลักษณะที่ไม่สามารถอาจแยกออกจากตัวบุคคล หรอือุปกรณ์เครื่องมอืที่ทำหน้าที่เป็น 

ผูใ้ห้บริการหรอืผูข้ายบริการนัน้ ๆได้ การผลติและการบริโภค การให้บริการจะเกิดขึน้ 

ในเวลาเดียวกันหรอืใกล้เคียงกับการขายบริการ ซึ่งจะแตกต่างกับตัวสินค้าที่มกีารผลติ 

การขายสินค้าแล้ว จึงเกิดการบริโภคภายหลัง เนื่องจากการให้บริการมีลักษณะที่แบ่งแยก

ไม่ได้ ทำให้มขี้อจำกัดในเรื่องของปริมาณการขาย ขอบเขตการดำเนินงานบริการ ซึ่ง 

ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการตลอดเวลาในลักษณะของการขายตรงจากผู้ขาย 

ไปยังผูซ้ือ้ หรอือาจใช้ตัวแทนเป็นสื่อกลางการตดิต่อระหว่างผูข้ายหรอืผูใ้ห้บริการกับผูซ้ือ้

หรอืผูร้ับบริการ 

   4. ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ (Heterogeneity) การให้บริการมีลักษณะ 
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ที่ไม่คงที่และไม่สามารถกำหนดมาตรฐานที่แน่นอนได้ เนื่องจากการให้บริการแต่ละแบบ

ขึน้อยู่กับผูใ้ห้บริการแต่ละคน และมีวธิีการเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแม้จะเป็น

บริการอย่างเดียวกัน จากผู้ใหบ้ริการคนเดียวกันแต่ต่างวาระกัน คุณภาพของการ

ให้บริการก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับผูใ้ห้บริการ ผู้รับบริการ ช่วงเวลาของการ 

ให้บริการและสภาพแวดล้อมขณะบริการที่แตกต่างกัน เนื่องจากการให้บริการที่มคีวาม 

หลากหลายผันแปรไปตามปัจจัยหลาย ๆอย่าง เป็นการยากที่จะกำหนดเป็นมาตรฐาน 

ในการให้บริการอย่างเดียว แมจ้ะมีการกำหนดเป็นระบบการทำงาน เช่น การใหบ้ริการ 

ในธนาคาร การให้บริการบนเครื่องบิน การให้บริการในโรงพยาบาล เป็นต้น การให้บริการ

นีอ้าจแตกต่างกันได้ ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อการเลือกบุคลากรที่มคีุณสมบัติ

เหมาะสมกับลักษณะงาน และจัดใหม้ีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่จำเป็น 

อย่างยิ่ง รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการให้บริการมากเป็นพิเศษ เช่น รับฟังคำติชม  

รับฟังข้อคิดเห็น รับฟังการเสนอบริการด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย เป็นต้น เพื่อให้ม่ันใจในคุณภาพและความสม่ำเสมอของการใหบ้ริการ 

   5. ลักษณะที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perish ability) หรอืเก็บสำรอง 

ไว้ได้เหมอืนกับสินค้าทั่ว ๆไป  เมื่อไม่มคีวามตอ้งการใช้บริการ บริการจะก่อใหเ้กิดความ

สูญเปล่าที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ การให้บริการจึงมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อใดก็ได้ เช่น การจัดเตรยีมอาหารไว้บริการลูกค้าตามรา้นอาหาร เมื่อไม่มีผู้มาใช้บริการ 

การจัดเตรยีมของไว้ก็อาจจะสูญเปล่าแต่ก็จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมไว้ เนื่องจากอาจมี

ผูใ้ช้บริการมาใช้บริการได้ตลอดเวลา การรักษาความสมดุลของลูกค้าจำเป็นต้องการ

วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อหาวิธีจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

   6. ลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (Non–ownership)  

การให้บริการมีลักษณะที่ไม่มคีวามเป็น เมื่อมีการซื้อบริการเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการซื้อ

สินค้าทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด เพราะเมื่อผูใ้ช้บริการจ่ายเงินซือ้สินค้าใด ก็จะเป็นเจ้าของสนิค้า

นั้นอย่างถาวรทันที ในขณะที่ผู้ใชบ้ริการจ่ายเงนิซือ้บริการใด ก็จะเป็นค่าบริการนั้นที่ผู้ซือ้

จะได้รับตามเงื่อนไขของการให้บริการแต่ละประเภท เพราะการให้บริการไม่ใช่สิ่งของ แต่

เป็นกิจกรรมหรอืกระบวนการของการกระทำ เช่น เมื่อผูโ้ดยสารหรอืลูกค้าซือ้ตั๋วเครื่องบิน

เดินทางกับบริษัทการบินไทย จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง การให้บริการจะเกิดขึน้ 

ขณะที่โดยสารบนเครื่องบินจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง  

การให้บริการก็จบสิน้ลง ผูโ้ดยสารไม่สามารถเป็นเจ้าของการให้บริการนั้นได้อกีเพราะ 
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การให้บริการหมดลงไม่ถาวรเหมอืนสินค้าอื่น ๆ  

  Millet (1954, p. 397 อ้างถึงใน ชนินทร์ ตั้งชูทวีทรัพย์, 2545, หนา้ 15) 

กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการให้บริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง 

ความยุติธรรมในการบริหารงาน ภาครัฐที่มฐีานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น

ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มกีาร

แบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับ การปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล              

ที่ใชม้าตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ ตรงเวลา หมายถึง ในการให้บริการ

จะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการ ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มปีระสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้าง 

ความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการ

สาธารณะต้องมี ลักษณะ มีจำนวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 

Millet เห็นว่า ความเสมอภาค หรอืการตรงต่อเวลาจะไม่มคีวามหมายเลย ถ้ามีจำนวน 

การให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ ใหบ้ริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึน้แก่

ผูร้ับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การใหบ้ริการสาธารณะที่เป็นไปอย่าง

สม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงาน 

ที่ให้บริการว่า จะให้บริการ หรอืหยุดบริการเมื่อใดก็ได้และการให้บริการ อย่างก้าวหนา้ 

(Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและ  

ผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรอืความสามารถ 

ที่จะทำหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

  Millet (1954, p. 397 อ้างถึงใน รังสิตรา สังอร่าม, 2550, หน้า 20) ได้ให้ 

ทัศนะว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้

สรุป ประเด็นว่า เป้าหมายที่เป็นที่นยิมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติตอ้งยึดถือไว้เสมอในหลักการ              

5 ประการ คือ 1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) 2) การให้บริการ 

อย่างทันเวลา (Timely service) 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service)  

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) และ 5) การใหบ้ริการอย่างก้าวหน้า 

(Progressive service) 

  แนวคิดประสทิธิภาพการให้บริการสาธารณะของ Millet (1954) กล่าวว่า  

ความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Service) หรอืความสามารถในการสร้าง 
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ความพึงพอใจให้กับผูร้ับบริการ โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 

   1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง  

ความยุติธรรมในการให้บริการงานของที่มฐีานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น

ผูใ้ช้บริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ 

ให้บริการ ผูใ้ช้บริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใชม้าตรฐาน

การให้บริการเดียวกัน 

   2. การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการ

ให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ถ้าไม่มกีารตรงเวลาจะ

นำมาซึ่งการสร้างความไมพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ช้บริการ 

   3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการ

สาธารณะต้องมีจำนวนการให้บริการ และสถานที่ใหบ้ริการอย่างเหมาะสม (The right 

quantity at the geographical) ซึง่ Millet เห็นว่าความเสมอภาค หรอืการตรงเวลาจะไม่มี

ความหมายเลยถ้ามีจำนวนการให้บริการที่ไมเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้าง

ความไมยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผูใ้ช้บริการ 

   4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การ

ให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่

ยึดความพอใจขององค์กรที่ให้บริการว่าจะให้ หรอืหยุดบริการเมื่อใดก็ได 

   5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง  

การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่ทำหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การให้บริการอย่างมคีุณภาพนั้น   

คือการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการและอำนวยความสะดวกด้วย 

ความมอีัธยาศัย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ใหบ้ริการโดยไม่คำนึงถึงตัว

บุคคล และเป็นการใหบ้ริการที่ปราศจากอารมณ์ ผู้มารับบริการทุกคนได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์เมื่ออยู่ในสภาพที่เหมือนกัน ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ

และระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ มุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสรมิทัศนคติและสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้ใหบ้ริการและผูใ้ช้บริการ เพื่อสร้างภาพพจน์ใหเ้ป็นที่ประทับใจ นอกจากนั้นต้อง    

มีศิลปะที่จะชักจูงให้ผู้มารับบริการมคีวามพึงพอใจกลับมาใช้บริการอีก กล่าวได้ว่า
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ความสำคัญของงานบริการนั้นเป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นถึงความเจรญิและความเสื่อมอันเป็นผล

จากการให้บริการที่ดีและไม่ดี 

 จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ

การให้บริการ หมายถึง ความสำเร็จของการปฏิบัติราชการและความสามารถในการ

ให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของประชาชนผูร้ับบริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้ ผูว้ิจัยได้เลือกนำแนวคิดของ  

Millet (1954, p. 357) เกี่ยวกับแนวคิดประสทิธิภาพการให้บริการสาธารณะ หรือ 

ความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Service) จำนวน 5 ด้าน ได้แก่  

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) 2) การให้บริการอย่างทันเวลา 

(Timely service) 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) 4) การให้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง (Continuous service) และ 5) การให้บริการอย่างก้าวหนา้ (Progressive service) 

ไปใช้ในการสรา้งกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 จากการที่รัฐบาลได้มอบอำนาจส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองจงึทำใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ภารกิจต่าง ๆ ที่ตอ้งดำเนินการมากมายซึ่งผู้ศึกษาจะได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอันประกอบไปด้วยความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าที่ความ

รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 

 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอื การปกครองรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนในท้องถิ่น 

ปกครองกันเองโดยมีการเลือกตั้งกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นขึน้มาบริหารจัดการองค์กร

ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนัน้ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้มากมายซึ่ง

ความหมายต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมายไว้โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
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  ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2549, หน้า 9) ได้ให้คำนิยามว่าการปกครองท้องถิ่น 

หมายถึง ส่วนการปกครองของประเทศหรอืรัฐ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญที่รับผดิชอบในการดำเนิน

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องที่หรอืในขอบเขตแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะและ

เป็นการสมควรที่จะมอบเรื่องดังกล่าวให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้บริหารโดยมีฐานะ

เป็นรองจากการบริหารของรัฐ ในส่วนกลางในขณะที่ลขิิต ธีรเวคิน (2545, บทคัดย่อ) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองในลักษณะการกระจาย

อำนาจปกครองจากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นดำเนินการเองซึ่งมคีวามสำคัญและจำเป็น 

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  อุทัย หริัญโต (2553, หน้า 12) ให้ความหมายไว้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นหนึ่ง จัดการปกครอง

และดำเนินกิจการบางอย่างโดยดำเนินการเองเพื่อบำบัดความตอ้งการของตนเองการ

บริหารงานของท้องถิ่นมกีารจัดเป็นองค์กรมีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด

หรอืบางส่วนทั้งนี้ความเป็นอิสระในการบริหารงานเพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่

รัฐทำให้เกิดขึ้น  

  ผูศ้กึษามีความเห็นว่าการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองรูปแบบหนึ่งที่

รัฐบาลส่วนกลางได้กระจายอำนาจการปกครองของตนให้แก่ท้องถิ่น โดยการมอบอำนาจ

ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเลือกตัวแทนของตนขึน้มาทำหนา้ที่ในการบริหารท้องถิ่นในเขต

อำนาจตน เพื่อดำเนนิการปกครองและจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นด้วยตนเอง 

 ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ภารกิจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญ 3 มิติ ได้แก่  

   1. ด้านการสะท้อนถึงระดับของการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในรัฐหนึ่ง ๆ  

   2. ด้านระดับความเป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

   3. ด้านการกำหนดโครงสร้างภายในระบบการปกครองท้องถิ่นโดยผูท้ี่

กล่าวไว้ คือ โกวิทย์ พวงงาม. 2549. หนา้ 2 นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวคิดในการจัด

ภารกิจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏโดยทั่วไปว่ามีการวางหลักการและ

รูปแบบในการจัดระบบภารกิจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอียู่  3 แนวคิด ดังนี้ 
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    3.1 ภารกิจหน้าที่ตามบทบัญญัติในกฎหมาย (Ultra Vires) หมายถึง 

ภารกิจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีขอบข่ายเพียงใดและครอบคลุมใน

กิจกรรมอะไรบ้างนัน้จะถูกกำหนดโดยกฎหมายซึ่งให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถจัดทำได้ในภารกิจนั้น ๆ  

    3.2 ภารกิจหน้าที่ตามหลักความสามารถทั่วไป (General 

Competence) ภายในรัฐที่ระบบการปกครองท้องถิ่นมีการจัดภารกิจหนา้ที่ไปตามหลัก

ความสามารถทั่วไป หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำภารกิจหน้าที่ได้

อย่างกว้างขวางตราบเท่าที่ไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรอืกระทบต่ออำนาจ 

ของสถาบันทางปกครองอื่น ๆ นั้น คือ เป็นการถือหลักความจำเป็นและความต้องการ 

ของชุมชนเป็นหลักหากชุมชนท้องถิ่นเกิดขอ้เรียกร้องต้องการอะไรก็ตามองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนได้ 

    3.3 ภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (Mandatory Delegated 

Function)  หมายถึง หลักการจัดภารกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่าภารกิจ

หนา้ที่กลุ่มนีเ้ป็นภารกิจของรัฐซึ่งรัฐจะต้องจัดให้มีขึ้น ได้แก่ ภารกิจหน้าที่ที่ถือเป็นความ

จำเป็นพืน้ฐานของรัฐ ภายใต้กรอบวิธีการที่รัฐได้กำหนดไว้รัฐจงึได้ “มอบหมาย” หรอื 

“มอบอำนาจ” (Delegate) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการแทนในทาง

ปฏิบัติจึงถือว่าภารกิจในกลุ่มนี้ถือเป็นหนา้ที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำ 

และการจัดทำนั้นจะต้องเป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่รัฐกำหนดไว้แลว้ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำได้ดกีว่ารัฐ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นและ 

มีความคล่องตัวมากกว่า เช่น งานด้านการทะเบียนราษฎร์การสำรวจสำมะโนประชากร

เป็นต้น  

  ผูศ้กึษามีความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหนา้ที่ที่สำคัญอยู่ 

3 ประการ ได้แก่  

   1. ภารกิจหน้าที่ตามบทบัญญัติในกฎหมายที่กำหนดอำนาจให้  

   2. ภารกิจหนา้ที่ตามความจำเป็นและความตอ้งการของชุมชนและ  

   3. ภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

 องค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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 การปกครองท้องถิ่นกำหนดขึน้บนพืน้ฐานทฤษฎีการกระจายอำนาจและ

อุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกระบวนการทางการเมอืงและกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซึ่งจะเห็นได้จาก

ลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอำนาจอสิระในการปกครองตนเอง  

มีการเลือกตั้งมีองค์การหรือสถาบันที่จำเป็นในการปกครองตนเองและที่สำคัญก็คือ 

ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง อุทัย หิรัญโต

(2553, หนา้ 64) ได้กล่าวไว้ว่าระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย

องค์ประกอบ 8 ประการ คือ  

   1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใด

กำหนดเรื่องการปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศการปกครองท้องถิ่น 

ในประเทศนัน้จะมีความเข้มแข็งกว่าการปกครองที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่นเพราะข้อความ 

ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนัน้มนีโยบายที่จะกระจาย

อำนาจอย่างแท้จริง  

   2. พืน้ที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มคีวามสำคัญต่อ             

การกำหนดพื้นที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการเช่น ปัจจัยทาง

ภูมศิาสตร์ประวัติศาสตร์เชื้อชาติและความสำนึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้

มีกฎเกณฑ์ที่จะกำหนดพื้นที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คอื 

หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่สำหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษา

ขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) และ

สำนักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่น 

ที่สามารถใหบ้ริการและบริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพได้ควรมีประชากรประมาณ 

50,000 คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วยเช่น ประสิทธิภาพในการบริหาร

รายได้และบุคลากรเป็นต้น  

   3. การกระจายอำนาจและหนา้ที่การที่จะกำหนดให้ท้องถิ่นมอีำนาจ

หนา้ที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมอืงและการปกครองของรัฐบาล 

เป็นสำคัญ 



 
 

76 

   4. องค์การนติิบุคคล จัดตัง้ขึน้โดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง

หรอืรัฐบาลแห่งชาติมีขอบเขตการปกครองที่แน่นอนมีอำนาจในการกำหนดนโยบายออก

กฎข้อบังคับควบคุมให้มกีารปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ  

   5. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผูบ้ริหารจะต้องได้รับเลือกตั้ง

จากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมอืงการปกครองของประชาชนโดยเลือกผูบ้ริหารท้องถิ่นของตนเอง 

   6. อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการ

ปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ตอ้งขออนุมัตจิากรัฐบาลกลางและไม่อยู่

ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางราชการ  

   7. งบประมาณของตนเองมีอำนาจในการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษี

ตามขอบเขตที่กฎหมายใหอ้ำนาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทำนุ

บำรุงท้องถิ่นได้เจรญิก้าวหน้าต่อไป 

   8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการ

กำกับดูแลจากรัฐเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวมโดยการ 

มีอสิระในการดำเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเพราะมิฉะนั้นแลว้ท้องถิ่นจะ

กลายเป็นรัฐอธิปไตยไปรัฐจึงต้องสงวนอำนาจในการดูแลอยู่ 

  ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2547, หนา้ 48) ได้กล่าวไว้ในนิตยสารท้องถิ่นถึง

หลักการสำคัญในการปกครองท้องถิ่นตอ้งประกอบไปด้วย 

   1. การจัดให้มีการเลือกตั้ง (Election) เพื่อให้คนในท้องถิ่น (Local People) 

ได้มโีอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเองดว้ยการเป็นฝ่ายนิติ

บัญญัติและฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ 

   2. ต้องมีองค์กรที่สำคัญ ซึ่ง หมายถึง สภาท้องถิ่น (Local Council)  

เพื่อเป็นสถาบันในการที่จะแสดงถึงเจตจำนงของคนในท้องถิ่น 

   3. ต้องมีเขตพืน้ที่ (Territory) ในการบริหารและความรับผดิชอบตามที่มี

หนา้ที่กำหนดไว้ให้โดยกฎหมายและเขตพื้นที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรอืรายได้

เพื่อการบริหารการปกครองตนเองอย่างเพียงพอ 

   4. ต้องให้องค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นนัน้ ๆ มี

สภาพเป็นนิติบุคคล (Juristic Person) เพื่อผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปกครองตนเอง  
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   5. ต้องให้หน่วยการปกครองที่จัดตัง้ขึ้นมีรายได้ (Revenue) และมีอำนาจ

ในการจัดทางบประมาณ (Budget) เพื่อบริหารงานในท้องที่ความรับผดิชอบของตนได้ 

   6. ต้องไม่ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ อยู่ภายในสายการบังคับ

บัญชาหรอือยู่ใต้อำนาจการปกครองบังคับบัญชาของหน่วยการปกครองทางราชการหรอื

หน่วยการปกครองท้องถิ่นด้วยกันทั้งนี้เพื่อความมอีิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy)  

แต่หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องอยู่ในความควบคุมหรอืการกำกับดูแลของรัฐจะปลอด

จากการควบคุมของรัฐไม่ได้ 

   7. ต้องมอีำนาจในการตราบทบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อให้มอีำนาจบังคับ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย (Law Enforcement) ของท้องถิ่นและเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตาม

หนา้ที่ความรับผดิชอบที่กฎหมายบัญญัติใหอ้ำนาจไว้แต่บทบัญญัติของท้องถิ่นจะขัดหรอื

ละเมดิบทบัญญัติหรอืกฎหมายของรัฐไม่ได้ 

   8. ต้องให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นสถาบันทางการเมอืงการ

ปกครองและจะต้องได้รับการสนับสนุน (Support) และการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

(Political Participation) ของประชาชนในท้องถิ่น 

  จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นผู้ศึกษาสรุปได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ

การมอบอำนาจใหท้้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารภายในท้องถิ่นในเขตอำนาจ

ตนเพื่อดำเนินการปกครองและจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นดว้ยตนเองและการปกครองท้องถิ่นต้องมี

องค์ประกอบสำคัญคือต้องมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองโดยอยู่ภายใต้การกำกับ

ดูแลของรัฐบาลส่วนกลางและตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปกครองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

 ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 โกวิทย์ พวงงาม (2549, หน้า 2) ได้สรุปความสำคัญของการปกครองส่วน

ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

   1. การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยเพราะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมอืงการปกครองใหแ้ก่ประชาชนทำให้เกิด

ความคุ้นเคยในการใช้สทิธิและหน้าที่พลเมืองอันจะนำมาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ

ประชาธิปไตย 

   2. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
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   3. การปกครองท้องถิ่นจะทำให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง              

เพราะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมอืงซึ่งจะทำให้ประชาชน                 

เกิดสำนึกในความสำคัญของตนเองต่อท้องถิ่นประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหา

และช่วยกันแก้ปัญหาของท้องถิ่นของตน 

   4. การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

   5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ำทางการเมอืงการบริหาร

ของประเทศในอนาคต  

   6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบท                 

แบบพึ่งตนเองในความเห็นของผู้ศึกษาเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นมคีวามสำคัญเนื่องจาก

เป็นหน่วยงานที่ฝกึสอนให้ประชาชนคุ้นเคยในการใชส้ิทธิและหน้าที่ของพลเมอืงทำให้

ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความตอ้งการในท้องถิ่น

ของตนเองให้ตรงตามความต้องการ 

  การปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย  

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช 2534  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทยออกเป็น 3 ส่วน คือ  

   1. การบริหารราชการส่วนกลางใช้หลักการรวมอำนาจ คือ ให้อำนาจ

การบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการขัน้สูงสุดอยู่ในส่วนกลางโดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 

กระทรวงทบวงกรม (รวมทั้งหน่วยงานที่มีช่ือเรียกอย่างอื่นที่มฐีานะเป็นกรม) 

   2. การบริหารราชการส่วนภูมภิาคใช้หลักการแบ่งอำนาจ คือ ราชการ

ส่วนกลางเป็น เจ้าของอำนาจแล้วแบ่งอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่

ภูมภิาคนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นการลดขั้นตอนต่าง ๆ ลงและ 

การปฏิบัติงานของภูมภิาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของแต่ละพื้นที่ทั้งนีจ้ะต้องไม่ขัดต่อนโยบายส่วนรกลางหรือของ

รัฐบาลหรอืตัวบทกฎหมายของประเทศการบริหารราชการส่วนภูมิภาคม5ี ระดับ คือ 

จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน  

   3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้หลักการกระจายอำนาจ คือ 

ส่วนกลางได้โอนมอบอำนาจระดับหนึ่งไปให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนนิการการปกครอง

ตนเองอย่างเป็นอิสระแต่ทั้งนีจ้ะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อย
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ของประชาชนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมี5 รูปแบบ คอื องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา การบริหาร

ราชการแผ่นดินของประเทศไทยปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญจะเห็นได้จากความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารราชการส่วนต่าง ๆ  

 ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 

 ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลาง

และราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะ

ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (กระทรวงมหาดไทย. 2551, หน้า  24) 

  1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  ประกอบด้วย การคมนาคมและการขนส่ง เช่น 

ทางบกและทางนำ้ สาธารณูปโภค เช่น แหล่งน้ำ ระบบประปาชนบท เพื่อการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร งานให้มแีละบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น งานใหม้ีและ

บำรุงรักษาทางระบายน้ำ งานการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  งานการ

สาธารณูปการ 

  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชวีิต ประกอบด้วย งานส่งเสริมการพัฒนาสตรี  

เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ งานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ งานให้มแีละบำรุง

สถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ งานการสังคมสงเคราะห์

และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส งานการปรับปรุงแหล่ง

ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย งานการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ

ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน งานการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการ

รักษาพยาบาล  

  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประกอบด้วย งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการคุ้มครองดูแลและรักษา

ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  งานการผังเมอืง งานจัดให้มทีี่จอดรถ งาน

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานการควบคุม

อาคาร  

  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย งานส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว งานจัดให้มแีละส่งเสริมกลุ่ม
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เกษตรกร และกิจการสหกรณ์ งานบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร งานจัด

ให้มตีลาด งานการท่องเที่ยว งานจัดกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ งานการส่งเสริม การฝึก

และประกอบอาชีพ งานการพาณชิยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน  

  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย  งานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม งาน รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง

กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

  6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย งานบำรุงรักษาศลิปะจารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานการจัดการศกึษา งานการ

ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดใหม้ีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาและให้ความเห็นชอบการถ่ายโอน

ภารกิจทั้ง 6 ด้าน รวมมกีารถ่ายโอนทั้งสิน้ 244 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ 50 

กรม ใน 11 กระทรวง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่อำเภอเมืองนครพนมประกอบด้วยองค์การ

บริหารส่วนตำบล 12 แห่ง เทศบาลเมอืง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 1 แห่ง คือ 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลนาทรายทั้ง

ตำบล ที่ตั้ง ตำบลนาทราย  

  ประวัติความเป็นมา 

  ตำบลนาทราย เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 ประชาชนส่วนใหญ่

พูด 

ภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย  

9 หมู่บ้าน ได้แก่  

   หมู่ 1 บ้านดอนย่านาง  

   หมู่ 2 บ้านนามูลฮิ้น  

   หมู่ 3 บ้านโพนงาม  
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   หมู่ 4 บ้านนาคำกลาง  

   หมู่ 5 บ้านอ่างคำ  

   หมู่ 6 บ้านหัวโพน  

   หมู่ 7 บ้านโนนขาม  

   หมู่ 8 บ้านโคกทรายคำ  

   หมู่ 9 บ้านนามูลฮิ้น 

  พืน้ที่ : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 58.29 ตาราง

กิโลเมตร หรอืประมาณ 37,478 ไร่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินผสมหินลูกรัง 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ตดิกับตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้ ตดิกับตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันตก ติดกับตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

   อาชีพ อาชีพหลักคือ ทำนา อาชีพเสริมคือจักสาน ทำขนม แปรรูป

อาหาร 

  สาธารณูปโภค มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุก

หมู่บ้าน 

   - มีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน 

  การเดินทาง จากกรุงเทพมหานคร ถึงสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ 

ถึงจังหวัดขอนแก่นเข้าถนนสาย 213 ผ่านจังหวัดสกลนคร แล้วมุ่งหน้าไปจังหวัดนครพนม 

ก่อนถึงตัวเมืองนครพนมประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงตำบลนาทราย อยู่ฝั่งขวาของถนน

สาย 212 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลนาราช 

ควายทั้งตำบล 

  ประวัติความเป็นมา ตำบลนาราชควาย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2403 โดย

ชาวบ้านได้อพยพมาจากประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ

ได้ตัง้ถิ่นฐานบริเวณที่ตัง้ในปัจจุบัน ช่ือตำบลนาราชควาย มาจากคำเล่าขานว่า บริเวณนี้

เป็นที่หากินของ "พญาควาย" ซึ่งเป็นควายที่มีรูปร่างใหญ่โตมาก พญาควายนี้เมื่อกินหญ้า
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อิ่มแล้วก็จะไปกินน้ำที่แม่น้ำโขง บริเวณที่ลงไปกินน้ำก็กลายเป็นหมู่บ้านเช่นกัน คือ บ้านท่า

ควาย ตำบลในเมือง ที่นอนของพญาควายปัจจุบันเป็นหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านนาคอกควาย 

  พืน้ที่ : มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 18,759 ไร่ สภาพ

พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มีที่ราบลุ่มบางส่วน 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองญาติและนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับตำบลอาจสามารถ อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันตก ติดกับตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

  สาธารณูปโภค 

  จำนวนครัวเรอืนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 1,478 

ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 225 หลังคาเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 3.12 ของจำนวน

หลังคาเรือน 

  การเดินทาง เดินทางออกจากจังหวัดนครพนมตามเส้นทางถนนสายนิตโย 

(สายนครพนม-สกลนคร) ถึงบ้านดอนโมง แยกเข้าตำบลนาราชควาย รวมระยะทาง 8 

กิโลเมตร 

 3. องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลกุรุคุทั้งตำบล 

  สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน ประชากร 4,488 คน ตำบลกุรุคุ มลีักษณะภูมิ

ประเทศมภีูมปิระเทศเป็นที่ราบสูง เป็นทุ่งนา และป่า 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านผึง้ อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันตก ติดกับตำบลวังตามัว อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

  เนือ้ที ่

  ตำบลกุรุคุ มเีนือ้ที่ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 31,895 ไร่  

ภูมปิระเทศ ตำบลกุรุคุ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง เป็นทุ่งนา และป่า สภาพภูมปิระเทศของ

ตำบลกุรุคุ  พืน้ที่มีลักษณะเป็นเนินลาดจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกของตำบล  

ซึ่งมีพื้นที่ราบประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยจะมีแหล่งธรรมชาติสำหรับการ
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เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ป่าตำบลกุรุคุ มพีืน้ที่ป่าเต็งรังตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นพืน้ที่ป่าในเขต ม.3,6,9 บ้านกุรุคุ และเขตพื้นที่สาธารณะอยู่ประมาณ  16,432  ไร่ 

ขนาดพืน้ที่ พื้นที่ ส.ป.ก. และพืน้ที่การเกษตร 

  ตำบลกุรุคุ มพีืน้ที่ทั้งหมด 31,895 ไร่ โดยมีพืน้ที่เพื่อการเกษตร 18,915 ไร่ 

โดยแบ่งพื้นที่ทำนา 18,733 ไร่ ที่เหลอืทำสวน ทำไร่ และพืชผัก นอกเหนอืจากพืน้ที่ใน

การเกษตรแลว้ เป็นที่อยู่อาศัย ที่ป่าไม้และที่สาธารณะ โดยแยกพืน้ที่เพื่อการเกษตรเป็น

รายหมู่บ้านดัง ตารางที่ 2-1 ตารางที่ 2-1 ข้อมูลการถือครองที่ดินของตำบลกุรุคุ อำเภอ

เมืองจังหวัดนครพนม 

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลบ้านผึ้งทั้งตำบล 

  สภาพพื้นที่ของตำบล 

  พืน้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  113.92  ตารางกิโลเมตร  

หรอืประมาณ  71,200.17  ไร่  

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันตก ตดิกับตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

            ลักษณะภูมปิระเทศ 

  พืน้ที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านผึ้งเป็นพืน้ที่ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่ มอีาชีพ

ทำนาตามฤดู และปลูกยาพารา แต่พืน้ที่ส่วนใหญ่มีปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน มนี้ำไม่เพียงพอ

ในการทำการเกษตรนอกฤดู ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 

  ภูมอิากาศ 

    ลักษณะภูมอิากาศเป็นมรสุม  3  ฤดู  คือ 

        -ฤดูร้อน   เริ่มตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดอืนพฤษภาคม 

        -ฤดูฝน     เริ่มตัง้แต่เดือนมถิุนายน    ถึงเดือนกันยายน 

        -ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม      ถึงเดือนมกราคม 

  จำนวนประชากร 

  จำนวนประชากรแยกเป็น เพศชาย 8,153 คน เพศหญิง 8,104 คน รวม 

16,257 คน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน  
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 5. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบล 

อาจสามารถ (นอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม) 

  ที่ตัง้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามรถตั้งอยู่หมู่ที่2 ณ บ้านสำราญ

เหนอื ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนคพนม ห่างจากตัวจังหวัด

นครพนมทางทิศเหนอืไปตามถนนหมายเลข 212 (ถนนนครพนม-ท่าอุเทน) ระยะทาง 7 

กิโลเมตร พื้นที่ตำบลอาจสามารถมีเนือ้ที่โดยประมาณ 21.709 ตารางกิโลเมตรหรือ

ประมาณ 13,558 ไร่ 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับเทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 

   ทิศใต้ ติดกับเทศบาลเมอืงนครพนม อำเภอเมืองนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำโขงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

   ทิศตะวันตก ติดกับเทศบาลตำบลหนองญาติ ตำบลนาราชควาย  

ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน 

  ลักษณะภูมปิระเทศ  

  สภาพภูมิประเทศของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พืน้ที่ส่วน

ใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมเีพียงบางส่วนที่เป็นเนินเขา(ภูกระแต)สภาพดินจะเป็นดินทราย ดินร่วน 

ปนทรายพื้นที่เหมาะสำหรับการเกษตร การประมงน้ำจืด 

  จำนวนครัวเรอืนและประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถมี

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,933 เรือน มีประชากรจำนวน 7,103 

คนแบ่งเป็นประชากรชายจำนวน 3,488 คน ประชากรหญิงจำนวน 3,615 คน  (ข้อมูลจาก

สำนักบริหารการทะเบียนเดือนเมษายน 2554) 

 6. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลขามเฒ่า 

  ทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่ามีประชากร รวมทั้งสิน้รวม

ทั้งสิน้ 8,710 คน แยกเป็นดังนี้ 

  ประชากรชาย จำนวน 4,372 คนและประชากรหญิง จำนวน 4,383 คน

จำนวน 2,261 ครัวเรือน ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที ่1 บ้านขามเฒ่า 

หมู่ที ่2 บ้านขามเฒ่า  
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หมู่ที ่3 บ้านกุดข้าวปุ้น  

หมู่ที ่4 บ้านนาโดน  

หมู่ที ่5 บ้านชะโงม  

หมู่ที ่6 บ้านชะโงม  

หมู่ที ่7 บ้านกล้วย  

หมู่ที ่8 บ้านชะโนดใหญ่  

หมู่ที ่9 บ้านชะโนดน้อย 

หมู่ที ่10 บ้านใหม่ศรปีทุม  

หมู่ที ่11 บ้านนาโดน 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับติดต่อเขตพื้นที่บ้านหนองเซา ตำบลท้าค้ออำเภอเมือง 

   ทิศใต้ ติดกับติดต่อเขตพืน้ที่บ้านนาคอกควาย บ้านโพนทา ตำบลดงขวาง 

   ทิศตะวันออก ติดกับติดต่อเขตพืน้ที่แม่น้ำโขง ของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

   ทิศตะวันตก ตดิกับติดต่อเขตพืน้ที่คำเตย และคำพอก ตำบลหนองญาติ 

 7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 

ทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประกาศยกฐานะจากสภาตำบลบ้าน

กลางขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 ตั้งอยู่หา่ง 

จากอำเภอเมอืงนครพนมระยะทาง 28 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับตำบลดงขวาง อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   ทิศตะวันตก ติดกับตำบลคำเตย อำเภอเมอืงนครพนม 

  เนือ้ที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีเนื้อที่ 23.69 ตารางกิโลเมตร 

(14,806 ไร่) ภูมิประเทศ ลักษณะภูมปิระเทศของตำบลบ้านกลางเป็นที่ดอนและมีที่ราบลุ่ม

เป็นบางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มจีำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่ เป็น

หมูบ่้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1 บ้านหนาด 
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หมู่ที่ 2 บ้านหนาด  

หมู่ที่ 3 บ้านกลางใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บ้านกลางใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บ้านดงติว้ 

หมู่ที่ 6 บ้านดงติ้ว 

          หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย 

          หมู่ที่ 8 บ้านดงยอ 

          หมู่ที ่9 บ้านดงติ้ว 

หมู่ที่ 10 บ้านกลางใหญ่ 

หมู่ที ่11 บ้านหนาด 

หมู่ที่ 12 บ้านดงติ้ว 

  หมู่ที่ 13 บ้านกลางใหญ่ 

  จำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีประชากรทั้งสิน้ 

8,569 คน แยกเป็นชาย 4,295 คน หญงิ 4,274 คน มีจำนวนครัวเรอืนทั้งหมด 2,120 

ครัวเรือน สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา 

ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพอื่นเล็กน้อย เช่น ค้าขาย รับจ้างอุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

 8. องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าค้อ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลท่าค้อทั้งตำบล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ มีเนื้อที่โดยประมาณ 50.48 ตาราง

กิโลเมตรหรอืประมาณ  30,918 ไร่ จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่ ได้แก่  

 หมู่ที่ 1 หนองจันทน์  

 หมู่ที่ 2 เมืองเก่า  

 หมู่ที่ 3 ท่าค้อเหนอื                                   

 หมู่ที่ 4 ท่าค้อใต้ 

 หมู่ที่ 5 หนองเซา 

 หมู่ที่ 6 โคกไก่เซา                              

 หมู่ที่ 7 ดอนม่วง   

  หมู่ที่ 8 นาหลวง 

 หมู่ที่ 9 บุ่งเวียน 

 หมู่ที่ 10 ดงหมู 
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 หมู่ที่ 11 ใหม่แสงอรุณ  

 หมู่ที่ 12 นาหลวง 

  หมู่ที่ 13 หนองจันทน์ 

  หมู่ที่ 14 หนองจันทน์ 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับเทศบาลเมืองนครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับองคก์ารบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า 

   ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำโขง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) 

   ทิศตะวันตก ติดกับเทศบาลตำบลหนองญาติ 

 9. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลคำเตยทั้งตำบล 

  ประวัติความเป็นมา ตำบลคำเตย เดิมแยกออกจากบ้านโพธิ์ศรี โดยตั้งช่ือ

หมู่บ้านครั้งแรก บ้านน้อยโพธิ์ศรี ต่อมามีจำนวนครัวเรือนมากขึ้น จึงได้ตั้งเป็นตำบลคำเตย 

เนื่องจากบริเวณที่ตั้งตำบลมีสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ คือดอนปู่ตา ซึ่งบริเวณ

ดังกล่าวมปี่าเตยและเต่าใหญ่เป็นสัญลักษณ์ จึงได้ตัง้ชื่อว่าตำบลคำเตยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2365 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 18 

หมู่บ้าน ได้แก่  

 หมู่ที่ 1 บ้านหนองดนิแดง  

 หมู่ที่ 2 บ้านโพนสวรรค์  

 หมู่ที่ 3 บ้านวังไฮ  

 หมู่ที่ 4 บ้านคำเตย  

 หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย  

 หมู่ที่ 6 บ้านคำเตย  

 หมู่ที่ 7 บ้านโพนป่าหว้าน  

  หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมน 

  หมุ่ที่ 9 บ้านดอนแดง 

 หมู่ที่ 10 บ้านโพนค้อ  

 หมู่ที่ 11 บ้านหนองยาว  

 หมู่ที่ 12 บ้านหนองกุง  
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 หมู่ที่ 13 บ้านดอนแดง  

 หมู่ที่ 14 บ้านเจรญิทอง  

 หมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง  

 หมู่ที่ 16 บ้านคำเตย  

 หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งมน  

  หมู่ที่ 18 บ้านโพนสวรรค์ 

  เขตพื้นที่ ทิศเหนอื ติดกับ ตำบลหนองญาติ และ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอ

เมือง จังหวัดนครพนมทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาถ่อน และ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนมทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านกลาง ตำบลดงขวาง และ ตำบลขามเฒ่า 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมทิศตะวันตก ตดิกับ ตำบลนามะเขือ และ ตำบลกุตาไก้ 

อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สาธารณูปโภค จำนวนครัวเรอืนที่มีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 

2,406 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 18 หลังคาเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 1.49 ของจำนวน

หลังคาเรือน 

 10. องค์การบรหิารส่วนตำบลดงขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงขวางทั้ง

ตำบล สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน  พืน้ที่โดยประมาณของตำบลดงขวาง มีเนื้อที่ 

โดยประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,125 ไร่ ภูมปิระเทศส่วนใหญ่ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และมีลำห้วยบังฮวกเป็นหว้ย 

สายหลกัที่ไหลผ่านพืน้ที่ของตำบล โดยประชากรในพื้นที่ส่วนมากจะใช้น้ำบังฮวกสำหรับ 

ทำการเกษตร และเป็นแหล่งอาหาร 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัด

นครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัด

นครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำโขง (สปป.ลาว) 

   ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัด

นครพนม 

 11.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตามัว 

ทั้งตำบล ประวัติความเป็นมา ตำบลวังตามัว เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลกุรุคุ ปัจจุบัน 
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เป็นตำบลที่ตัง้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่  

 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแซง  

 หมู่ที่ 2 บ้านวังตามัว  

 หมู่ที่ 3 บ้านโชคอำนวย  

 หมู่ที่ 4 บ้านโนนชมภู  

 หมู่ที่ 5 บ้านคำสว่าง  

 หมู่ที่ 6 บ้านคำสว่าง  

 หมู่ที่ 7 บ้านพรเจริญ  

 หมู่ที ่8 บ้านหนองแซง  

 หมู่ที่ 9 บ้านวังตามัว  

 หมู่ที่ 10 บ้านคำสว่าง 

 พืน้ที่ : มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,912 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ดอน พืน้ที่เป็น

ที่ สปก. ดินเป็นดินผสมหนิลูกรัง และมีป่าจำนวนมาก มีลำ้หว้ย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บ

น้ำ 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับตำบลโพนจาน และ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับตำบลปลาปาก ตำบลมหาชัย และ ตำบลกุตาไก้ อำเภอ

ปลาปาก จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับตำบลกุรุคุ อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

  อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทอผ้า เลีย้งสัตว์ สาธารณูปโภค จำนวนบ้าน

ที่มโีทรศัพท์ 1,840 หลังคาเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน การ

เดินทาง สามารถเดินทางโดยใช้ถนน สายสกลนคร-นครพนม อยู่ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนม 36 กิโลเมตร 

 12. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก ทั้ง

ตำบล ขอ้มูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตากก่อตั้งเมื่อปี 2538 

โดยแยกออกมาจากตำบลนาทราย ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งในเขตปกครองของอำเภอเมือง 

ประกอบด้วย10 หมู่  มีประชากร 6,601 คน ชาย 3,374 คน หญิง 3,227 คน  
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  หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 

  หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตาก 

  หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง 

  หมู่ที่ 4 บ้านโคกก่อง 

  หมู่ที ่5 บ้านหนองค้า 

  หมู่ที่ 6 บ้านหน้าฐานบิน 

  หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม 

  หมู่ที่ 8 บ้านสุขเกษม 

  หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ตาก  

  หมู่ที่ 10 บ้านโคกก่อง 

  ที่ตัง้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากมีเนือ้ที่โดยประมาณ 37.79 ตาราง

กิโลเมตร หรอืประมาณ 20,499 ไร่ 

  อาณาเขต 

   ทิศเหนอื ติดกับตำบลนาทราย อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้ ติดกับตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

   ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ  

  วารุณ ีขำสวัสดิ์ (2558) ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์

เพื่อศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วน

ตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศกึษา

ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด

เพชรบุรีที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 180 คน ผลการศกึษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการจัด

องค์การ ด้านการอำนวยการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการประสานงาน  

ด้านงบประมาณ และด้านการรายงาน ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการงานคลัง พบว่าบุคลากรที่มเีพศ ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่าง

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บุคลากรที่มอีายุ ระดับการศกึษา และรายได้ต่อเดือน

ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

  สุภัทรา สงครามศรี (2558) ได้ทำการศึกษา แบบจำลองความสัมพันธ์ของ

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน  

ของสถาบันการอาชีวศกึษา ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยที่มผีลต่อภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมแบบเปิด ความรู้เชิงลึก และแรงจูงใจภายใน (2) ภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ มีอทิธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

และผลการปฏิบัติงาน นอกจากนีป้ระสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

และผลการปฏิบัติงาน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากสภาพแวดล้อมแบบเปิด ความรู้เชิงลึก 

และแรงจูงใจภายใน 

  เดชชนะ อุสาพรหม (2559) ได้ทำการศึกษาคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศกึษา คุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรสีงคราม จังหวัด

นครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลตำบล 

สามผง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม ที่มอีายุตั้งแต่ 18 ปี ขึน้ไป จำนวน 341 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

   ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลสามผง 

อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีคุณภาพการให้บริการในระดับ

มาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก รองลงมา คือ 

ด้านอาคารสถานที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามลำดับ 

2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบล
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สามผง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถ

สรุปผลได้ดังนี้ 2.1) จำแนกตามคุณลักษณะด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่

อยู่อาศัยในตำบลสามผง และประสบการณ์ในการมาใช้บริการเทศบาลตำบลสามผง ใน

รอบ 1 ปี ทีผ่่านมา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล

ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน  

ไม่แตกต่างกัน 2.2) จำแนกตามคุณลักษณะด้าน ระดับการศกึษา และอาชีพ พบว่า  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลสามผง อำเภอ 

ศรสีงคราม จังหวัดนครพนม ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน มคีวามแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 3). คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลสามผง 

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่ควรนำไปศกึษาหาแนวทางในการพัฒนาการ

ให้บริการของเทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม มจีำนวน 1 ด้าน 

คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

  เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2560) ได้ทำการศกึษา ประสิทธิภาพการ

บริหารงานของผู้บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี งานวิจัยครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของบุคลากรที่มตี่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบล

ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 3) สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี 

กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 339 คน 

ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิตทิี่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของ

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน 

ด้านการประสานงาน ด้านการวางแผน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการสั่งการ
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หรอือำนวยการ และด้านการจัดองค์การ และผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

บริหารงานของผู้บริหารตามความคดิเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล 

ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี  

ที่มเีพศ อายุ ระดับการศกึษา ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ทำงาน รายได้ต่างกัน 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

  เสาวลักษณ์ ดมีั่น (2560) ได้ทำการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชงิเทราการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชงิเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา จำนวน

ทั้งสิน้ จำนวน 397 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และสถิตทิี่ใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศกึษา มีดังนี้ 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี ้คือ  

การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า  

2) ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ย 

จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คือ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

งานส่งเสริมคุณภาพชีวติ และการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การให้บริการอย่างเสมอภาค 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า ร่วมกันพยากรณ์การ

ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา  
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ได้รอ้ยละ 46.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ 

ได้ดังนี ้z ́= .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 

  พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จำนิล) (2561) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน  

จังหวัดนครพนม การศกึษาวิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาปัจจัยที่มอีิทธิพล 

ต่อประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม 2) เพื่อศกึษา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และ

พนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 73 

คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คอื แบบสอบถาม และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ผลการศกึษา พบว่า ปัจจัยมีอทิธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม มี 7 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ขององค์กร ดา้นโครงสร้างองค์การ ด้านระบบการ

ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู ้และความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหาร

จัดการ และด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เทศบาลตำบลท่าอุเทน พบว่า ด้านกลยุทธ์ขององค์กร 

ควรมีการกำหนดแผนการ/โครงสรา้งที่ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ ดา้นโครงสร้างองค์การ 

บุคลากรควรทำหน้าที่ให้ตรงกับสายงาน เพื่อให้งานมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลที่ดี 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน ควรมีการวางแผน ระบบงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  

ด้านรูปแบบการบริหารงาน ควรวางรูปแบบการทำงาน ทั้งเชงิรุก เชิงรับ ให้เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่ ด้านบุคลากร ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไป ฝกึอบรมตามสมควรและ 

ตรงกับงานที่ได้รับผิดชอบ ด้านทักษะ ความรู ้และความสามารถ ควรมีการจัดการ

ฝกึอบรม โดยกำหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดา้นค่านยิมร่วมของคนในองค์กร ควรกำหนด

ค่านิยมในการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน 

  แดนไทย ต๊ะวิไชย สานิต ศริิวิศษิฐ์กุล และ อนันต์ ธรรมชาลัย (2561)  

ได้ทำการศกึษา ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาประสิทธิผลการบริหารงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน และศกึษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างคือ
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ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูอ้ำนวยการกอง หัวหนา้หน่วยงาน ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ทั้ง 100 แห่ง จำนวน 233 คน โดยใช้เทคนิคสุ่มตัวอย่างแบบ

โควต้าและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวิจัย สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  

โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่.01 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมรีะดับประสิทธิผลมาก (ค่าเฉลี่ย=3.62) และ 

2) ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรและปัจจัยด้านการควบคุมสามารถอธิบายประสิทธิผล 

ได้รอ้ยละ 80.0 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เจตจันทร์ ผาจันทร์ยอ (2561) ได้ทำการศกึษา อิทธิพลของปัจจัยทางการ

บริหารต่อประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น ตำบล

คำพี ้อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดับของ

ปัจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบบ้านมูลอ้น 2) อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารต่อประสทิธิผลการดำเนินงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมูลอ้น 3) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล 

การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น 

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยทางการบริหารหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57) เมื่อพจิารณาราย

ด้าน พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คอื ดา้นทรัพยากรมนุษย์ ( =3.78) ด้านเทคนิค

การบริหาร ( =3.75) ด้านงบประมาณ ( =3.67) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( =3.53)  

ด้านการบริหารงานทั่วไป (  =3.42) และด้านการบริหารจรยิธรรม ( =3.11) 

2) ประสทิธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( =3.75) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทุก

ด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านสังคม ( =3.80) รองลงมาคือ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( =3.77) ด้านวัฒนธรรม ( =3.72) และด้านเศรษฐกิจ 

( =3.71) 3) ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

และด้านเทคนิคการบริหาร ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทรัพยากร

มนุษย์ ดา้นการบริหารงานทั่วไป และดา้นการบริหารจริยธรรม ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น ซึ่งปัจจัยทางการบริหารด้าน



 
 

96 

การบริหารงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านเทคนิคการบริหาร สามารถร่วมกัน

ทำนายระดับประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น 

ตำบลคำพี ้อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 35.60  

 

  พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์, ธนสุวิทย์ ทับหริัญรักษ์ (2562) ได้ทำการศึกษา 

ปัจจัยที่มผีลต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษา 1) ทิศทาง และแนวโน้มในการบริหารปกครองท้องถิ่นในอนาคต 2) ปัจจัยต่าง ๆ 

ในการบริหารปกครองท้องถิ่น 3) ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่น โดยทาการศกึษาการ

ปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสม โดย 1) การศกึษาเชงิปริมาณ 

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตวิิจัยเชงิพรรณนา 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโดยใช้คาถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้างกับกลุ่ม

ตัวอย่างผูบ้ริหารองค์กร จำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หาโดยนา

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประมวลและนำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา ผลการศกึษา

พบว่า 1. ทิศทาง และแนวโน้มในการบริหารปกครองท้องถิ่นในอนาคต ควรมีลกัษณะดังนี้ 

1) มีการกระจายอำนาจและการพัฒนาระบบบริหารของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 2) รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรมีความยืดหยุ่น 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 4) มีระบบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เป็นอิสระร่วมกับมีมาตรฐาน 5) หน่วยงานภาครัฐควรให้

การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพใหก้ับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 6) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นที่สามารถเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 7) มีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่น (8) มีความร่วมมอืกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น 2. ปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารปกครอง

ท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยในภาพรวมมคีวามสำคัญต่อการบริหารอยู่ระดับมาก เมือ่พิจารณา

ปัจจัยรายด้านพบว่า ทุกปัจจัยมีความสำคัญต่อการบริหารงานองค์กรในระดับมาก 

ทุกปัจจัย เรียงลำดับตามระดับความสำคัญที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรก พบว่า 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ มีค่าระดับความสำคัญมากที่สุด 4.02 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน 
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การวางแผน มีค่าระดับความสำคัญ 3.98 และปัจจัยด้านงบประมาณ มีค่าระดับ

ความสำคัญ 3.90 และ 3. ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่น พบว่าระดับการบริหาร 

ตามหลักการบริหารการจัดการของ McKinsey 7-S Framework ในองค์กรปกครองท้องถิ่น 

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกลยุทธ์ และรองลงมาตามลำดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านทักษะ  

ด้านโครงสร้าง ด้านรูปแบบการบริหาร ด้านระบบ และด้านค่านิยมร่วม ตามลำดับ 

  ยศวดี เชือ้วงศ์พรหม (2563) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิง 

กลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา

ระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาวะผู้นำเชงิกล

ยุทธ์ของผูบ้ริหาร และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 268 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่  

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.89) 

วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.03) 2) ผลการประเมนิประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (Local 

Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562) ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

เฉลี่ยร้อยละ 87.79 โดยมีคะแนนสูงสุด 93.67  และต่ำสุด 83.51 3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์กร มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 โดยผลด้านวัฒนธรรมองค์การมอีิทธิพลสูงสุด (β = .873) รองลงมาคือ ภาวะผู้นำ

เชงิกลยุทธ์ (β = .360) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .689 ซึ่งภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ 

ของผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์กร ร่วมกันทำนายได้ 68.90 %  
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  สุจิตรา สงิห์หันต์ (2563) ได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขต

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ การมสี่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิผลการให้บริการภาครัฐของ 

ส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย 3) เพื่อศึกษา

อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการให้บริการภาครัฐ  

ของส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 394 คน 

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   

   ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในเขตอำเภอ

เต่างอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

ดำเนนิงานพัฒนาหมู่บ้าน อำเภอเต่างอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.62) และ

ประสิทธิผลการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขตอำเภอเต่างอย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X =3.62) 2) ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปรของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารภาครัฐของส่วนราชการ

ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 69.60 (R2=.690) และมีความสัมพันธ์ 

กับตัวแปรตาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (F=180.649) โดยที่การปฏิบัติอย่างมี

คุณภาพ (LEA4) มีค่าเบต้ามากที่สุด (β=.355) รองลงมา คือ การควบคุมองค์การใหส้มดุล 

(LEA5) การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ (LEA3) และการกำหนดทิศทาง

เชงิกลยุทธ์ (LEA1) ตามลำดับ (β=.294, .154, .143) ยกเว้นการบริหารทรัพยากร 

ในองค์การ (LEA1) 3) ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร ของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการให้บริการภาครัฐของ 

ส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 46.80 (R2=.468) และ 

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=87.311) โดยที่ 

การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (PAR3) มีค่าเบต้ามากที่สุด (β=.441) รองลงมา คือ 

การมสี่วนร่วมในการประเมินผล (PAR4) และการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (PAR1)  
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(β=.167, .138) ยกเว้นการมสี่วนร่วมในการดำเนินการ (PAR2) 4) ตัวแปรภาวะผูน้ำ 

เชงิกลยุทธ์ (LEA) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (PAR) ส่งผลทางตรงต่อประสทิธิผล

การให้บริการภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเบต้า .725 และ .193 

ตามลำดับ นอกจากนี้ยัง พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ (LEA) ส่งผลทางออ้มต่อประสิทธิผล

การให้บริการภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผ่านการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน (PAR) ค่าเบต้า=.143  

  วันวิศาข์ บรรเทา (2564) ได้ทำการศึกษา อทิธิพลของภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์

ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดับภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ของผูบ้ังคับบัญชา สำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 2) ระดับผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 3) อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการ

ดำเนนิงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 4) 

แนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1  

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บังคับบัญชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X =4.18) 2) ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.32) 3) ภาวะผู้นำ

เชงิกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล (LEA5) (β=.263) ดา้นการกำหนดทิศทาง

เชงิกลยุทธ์ (LEA1) (β=.244) และด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ (LEA2) (β=.233)  

มีอทิธิพลต่อผลการดำเนนิงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกัน

พยากรณ์ระดับผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 ได้รอ้ยละ 58.20 (Adjusted R2 = .582) 4) แนวทางในการ

พัฒนาผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้แก่ ควรมกีารกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ให้ชัดเจน มีความเหมาะสมเอือ้ให้งานสำเร็จลุล่วง ควรมีการจัดระบบการทำงานใหม้ีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ควรมีการ
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ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ให้ทันกับสภาพสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน และควรพัฒนาระดับการให้บริการ โดยเน้นการอำนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ประชาชนที่มาใช้บริการ 

  ณัฐพล อนิธิแสง (2564) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ที่มตี่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 2) เพื่อศกึษาประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 3) เพื่อศกึษาอิทธิพลของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

เมืองสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจา้หนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง

สกลนคร จำนวน 268 คน  

   ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.89) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การจัดหาทรัพยากรมนุษย์  

( X =4.06) รองลงมาคือ การธำรงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ ( X =3.84)  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( X =3.81) และการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ ( X =3.80) 

ตามลำดับ 2) ประสทิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ ( X =3.98) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการสาธารณะ 

( X =3.90) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ( X =3.85) ดา้นการบริหารงาน

การเงินและการคลัง ( X =3.61) และด้านธรรมาภบิาล ( X =3.58) ตามลำดับ  

3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการธำรงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ (β=.430) 

ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (β=.221) และดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(β=.173) มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

เมืองสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่าองค์ประกอบดังกล่าว

สามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 59.30 (R2 = .593)  

2. งานวจิัยต่างประเทศ 
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  Davies and Others (2005) ได้ทำการศกึษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ พบว่า

รูปแบบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วยความสามารถในการนำองค์กรรวม       

5 ประการ ได้แก่ 1) การกำหนดทิศทางขององค์กร 2) การเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  

3) การจัดวางบุคลากรและองค์กรไปตามทิศทางของกลยุทธ์ 4) การตัดสินใจจุดที่จะ

แทรกแซงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 5) การพัฒนาสมรรถภาพทางกลยุทธ์และลักษณะ

เฉพาะตัวของผู้นำเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ อันได้แก่ 1) ผู้นำเชงิกลยุทธ์ต้องท้าทายและสงสัย

มีความไม่พอใจ และเต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจตามที่แสดงออกมา 2) ผูน้ำเชงิ   

กลยุทธ์ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความคิดเชิงกลยุทธ์ การเรียนรูก้ลยุทธ์ และการ

สร้างรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับโรงเรียนของเขาและที่อื่น ๆ ด้วย 3) ผูน้ำเชงิกลยุทธ์ต้อง

แสดงออกซึ่งปัญญาเชิงกลยุทธ์บทพืน้ฐานของค่านยิมอย่างเป็นระบบที่เด่นชัด  

4) ผูน้ำเชงิกลยุทธ์ต้องมพีลังของบุคคลและเครือข่ายที่เป็นมืออาชีพ 

  Rajaratnam (2007) ได้ทำการศกึษาวิจัยเรื่อง กิจกรรมการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์: ความสัมพันธ์เชิงบวก และ

เชงิลบ ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการฝกึอบรม และการพัฒนา ด้านการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน และด้านการให้รางวัล ในส่วน

ของกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มคีวามสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน คือ ด้านการประนีประนอมกับองค์กร ผลการวิจัยนี้สามารถสรุปว่า กิจกรรม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้

องค์กรสามารถดำเนินการใหป้ระสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

ขององค์กร 

  Hatmojo & Satuti (2011) ที่ศึกษาถึงการกำหนดความมุ่งมั่นปัจจัยที่มีผล 

ต่อการประเมินผลการปฏิบัติ กระบวนการผลิต และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 

พบว่า HR Scorecard เป็นระบบการวัด ประสิทธิภาพการทำงาน ที่เชื่อมโยงทรัพยากร

มนุษย์ คน กลยุทธ์-ประสิทธิภาพในการผลติของบริษัทในระดับมหภาค โดยวางแนว

ทางการปฏิบัติงานสำหรับกิจกรรมแต่ละบุคคล ที่สามารถช่วยใหบ้ริษัท บรรลุเป้าหมาย 

โดยการใชจ้่ายที่มปีระสิทธิภาพจะเป็นภาพสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของทรัพยากร

มนุษย์ที่มผีลต่อประสิทธิภาพการดำเนนิการตามกลยุทธ์ขององค์กร 
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  Williams & Johnson (2013) ได้ทาการศกึษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ใน

สถานศกึษา พบว่า ผลการปฏิบัติงานและการเป็นผูน้ำมีความสัมพันธ์กับรูปแบบความเป็น

ผูน้ำ ความมุ่งม่ันของผูใ้ต้บังคับบัญชา และการรับรู้ต่อบทบาท ภายใต้เงื่อนไขการบริหาร

จัดการ จะทำให้เห็นความแตกต่างในทางบวกของความสามารถเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

สำหรับสถาบันการอาชีวศกึษานั้น ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ มีความสำคัญต่อการบริหาร

สถานศกึษา และผลการปฏิบัติงาน เพราะกระแสโลกาภวิัฒน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกด้าน ผูบ้ริหาร จงึต้องใชก้ลยุทธ์เพื่อปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค์ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีประสิทธิภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อสถาบันการอาชีวศกึษาได้ 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ สรุปได้ว่า การให้บริการหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความสำเร็จ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งปัจจัยกระบวนการให้บริการ อัน

ประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสรา้งองค์การ การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารขององค์การ การรายงานผลลัพธ์ของ

โครงการ และการบริหารงบประมาณ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะในการ

บริหารกิจการใด ๆ ก็ตามต้องอาศัยปัจจัยกระบวนการบริหาร ในการสนับสนุนการดำเนิน

กิจการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่ได้วางไว้ เพราะปัจจัยการบริหารหรือทรัพยากรการ

บริหารนัน้มีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างมากไม่ว่าการบริหารงาน

นั้นจะเป็นการบริหารภาครัฐหรอืภาคเอกชนก็ตามการนำเอาปัจจัยการบริหารมาเลือกใช้

ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน จะส่งผลใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นำ 1) แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรในการ

บริหาร 8M ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553, หน้า 12) (ยกเว้นการตลาด (Market) และ

การบริหารข่าวสาร หรอืข้อมูลข่าวสาร (Message))  มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการ

วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย บุคลากร (man)งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
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(Materials) การจัดการ (Management) คุณธรรมจริยธรรม (Morality) และวิธีการทำงาน 

(Method) 2) แนวคิดภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ของ Hitt, Ireland and Hoskisson (2007 อ้างถึง

ใน มันทนา กองเงิน, 2554, หน้า 24) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเกี่ยวกับ

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม ประกอบด้วย การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรในองค์การ 

การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม และ 

การควบคุมองค์การให้สมดุล 3) ตามแนวคิดประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 

ของ Millet (2012) ประกอบด้วย  การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service)  

การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริการอย่างก้าวหนา้ 

(Progressive Service) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 



 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม เป็นการวิจัยเชงิสำรวจ ผูว้ิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  3. วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมอื 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 938 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 

มกราคม พ.ศ. 2564) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 273 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มา

โดยการเทียบตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

(1986, p. 345 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 199) จะทำการสุ่มตัวอย่างแบบ

ช้ันภูม ิ (Stratified Random Sampling) 

  การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยแยกประชากรจากแต่

ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูว้ิจัยสามารถกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนขนาด

ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชากร 

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

   1. เทศบาลเมืองนครพนม 108 31 

   2. เทศบาลตำบลหนองญาติ 85 25 

   3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 61 18 

   4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาราชควาย 59 17 

   5. องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ 64 19 

   6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 53 15 

   7. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 68 20 

   8. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า 76 22 

   9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 66 19 

   10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 76 22 

   11. องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 65 19 

   12. องคก์ารบริหารส่วนตำบลคำเตย 54 16 

   13. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว 51 15 

   14. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก 52 15 

รวม 938 273 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครพนม (2564) 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อันประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณ์การทำงาน และหน่วยงานที่สังกัด ลักษณะคำถาม

เป็นแบบเลือกตอบ  



 

 

106 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดับ โดยผู้วจิัยกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนีผู้ว้ิจัยกำหนด

คะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

   3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด     

  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้ (Likert, 1987  

อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2554)  

           ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มกีารบริหารในระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถึง  มกีารบริหารในระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถึง  มกีารบริหารในระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มกีารบริหารในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มกีารบริหารในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ โดยผูว้ิจัยกำหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุระดับ ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้

ผูว้ิจัยกำหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

   3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด     

  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้ (Likert, 1987  

อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2554)  
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   ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มีภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์อยู่ในระดับ   

มากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถึง  มีภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์อยู่ในระดับ 

มาก 

   ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถึง  มีภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มีภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์อยู่ในระดับ 

น้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์อยู่ในระดับ 

น้อยที่สุด 

  ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 

5 ระดับ โดยผู้วิจัยกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ผูว้ิจัย

กำหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

   3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด     

  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้ (Likert, 1987  

อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2554)  

           ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ใน

ระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ใน 

ระดับปานกลาง 
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   ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ใน

ระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ใน 

ระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถาม  

เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) 
 

วธิีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร นยิามศัพท์เฉพาะ และ

งานวิจัยเกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของ

แบบสอบถาม และข้อคำถาม 

 2. สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยจากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง โดยนำ 1) ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม 2) ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม มากำหนดเป็นตัวแปรต้น และนำ 

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม มากำหนดเป็นตัวแปรตาม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทำการประเมินค่าตาม

ความคิดเห็น 

 3. กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของข้อคำถามโดยการสังเคราะห์  

1) แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร 6 M ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553,  

หนา้ 12) ออกมาเป็นข้อคำถามวัดระดับเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 2) แนวคิดภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของ 

Hitt, Ireland and Hoskisson (2007 อ้างถึงใน มันทนา กองเงนิ, 2554, หน้า 24) ออกมา

เป็นข้อคำถามวัดระดับเกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 3) แนวคิดประสทิธิภาพการใหบ้ริการ

สาธารณะของ Millet (2012) ออกมาเป็นข้อคำถามวัดระดับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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 4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

แก้ไขเนื้อหา และความถูกต้อง 

 5. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมอื กระทำโดยนำ

แบบสอบถามให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) หลังจากนั้นนำมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดังนี ้ 

(Riviovelli and Hambleton, 1997 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 137) 
 

   IOC = 
N

R  
 

   เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item   

          congruency) 

     R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ  โดยที่ ค่า +1  

          หมายถึงข้อคำถามสามารถนำไปวัดได้อย่าง 

          แน่นอน, ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้  

          และค่า -1 หมายถึง ขอ้คำถามไม่สามารถนำไป 

          วัดได้อย่างแน่นอน   

     N  หมายถึง  จำนวนทรงคุณวุฒิ 

  โดยเลือกข้อที่มคี่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีค่าน้อยกว่า  0.5  ผูว้ิจัย

นำมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนัน้ ขอ้คำถามทุกข้อ จงึผ่านความ

เห็นชอบจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

ครอบคลุมในแต่ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว  

โดยข้อคำถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

  โดยมผีูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย  

  5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา ตำแหน่ง รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล ตำแหน่ง รองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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  5.3 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล กรรมการบริหาร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

  5.4 นายวรวิทย์ พิมพนิตย ์นายอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 

  5.5 นายสัญติยากร พรมวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 6. นำแบบสอบถามไปเสนอขอการรับรองจรยิธรรมวิจัยในมนุษย์ จาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่คณะกรรมการจรยิธรรมวิจัย 

ในมนุษย์เสนอแนะมา และได้รับหนังสอืรับรองจริยธรรมในมนุษย์ (เลขที่รับรอง 

300/2564) ให้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจก่อน

นำไปทดลองใช้ (Try Out) 

 7. นำแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศกึษาจำนวน 30 ชุด  

 8. นำข้อคำถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 

โดยใช้วธิีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) คิดข้อคำถาม

ที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.361 ขึน้ไป ค่าวิกฤตของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน

ที่ระดับนัยสำคัญ .05 จากสูตรต่อไปนี ้(บุญชม ศรสีะอาด, 2554) 
 

     
f

RR
p LU

2

+
=  

   

     
f

RR
r LU −=  

 

   เมื่อ   p    หมายถึง ค่าความยากง่าย 

    r     หมายถึง ค่าอำนาจจำแนก 

    UR  หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

    LR   หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ 

    f    หมายถึง จำนวนผู้ที่เข้าสอบในกลุ่มสูง   

  ซึ่งแบบสอบถามได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่างในข้อคำถาม  ดังนี้ 

  1) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.291-

.740 
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  2) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่าง 0.291-0.583 

  3) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่าง 

0.373-0.684 

  4) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่าง 

0.552-0.740 

 9. นำข้อคำถามจากแบบสอบถามตอนที่ 2-4 มาหาค่าความเชื่อม่ัน  

(Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีการ

ของ Cronbach  ทั้งนี้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดย

กำหนดค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ต้องมากกว่า 0.70 จงึจะถือว่าแบบสอบถามนัน้ 

ใช้ได้ โดยมีสูตร ดังนี้ (Alpha Coefficient Method อ้างใน นพพร ธนะชัยขันธ์, 2550, หน้า 

19)          
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  เมื่อ      แทน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

   k   แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม 

    2

is แทน ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อของแบบสอบถาม 

   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบแต่ละคน 

      
)1n(n

)X()X(n
s

22

2

−

−
=

  

  1) แบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น .966 

  2) แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ค่าความเชื่อมั่น .989 

  3) แบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ค่าความเชื่อม่ัน .922 
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  4) แบบสอบถามประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ค่าความเชื่อมั่น .986 

 10. นำแบบสอบถามดังกล่าว ที่ผ่านการทดลองใช้ และหาค่าความเชื่อม่ัน  

มาทำการปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผู้วจิัยนำหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวจิัยจากบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

จำนวน 273 คน 

 2. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมช้ีแจงรายละเอียด ความมุ่งหมาย

ของการออกแบบสอบถามนี ้เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันในการตอบแบบสอบถาม 

 3. ดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วจิัยดำเนินการเก็บข้อมูลดว้ยตนเองและ

การลงพื้นที่จริง เพื่อนำแบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 273 คน ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งชีแ้จง

รายละเอียดความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถาม 

 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนำ

แบบสอบถามไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วจิัยทำการคำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   

โดยดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 

   2. ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วลงรหัส (Coding form)     

  3. ดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูล 
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   3.1 การวเิคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล ตามแบบสอบถาม ตอนที่ 1 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) 

   3.2 การวิเคราะห์ระดับ 1) ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม (แบบสอบถามตอนที่ 2)  

2) ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม จังหวัดนครพนม (แบบสอบถามตอนที่ 3) 3) ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (แบบสอบถาม

ตอนที่ 4) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดับ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคำถามเป็นรายข้อและราย

ด้าน โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ Best (1993 อ้างถึงใน 

สิน พันธุ์พินจิ, 2554, หนา้ 155) ดังนี้ 

    4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก   

                2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

      1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 

      1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

   3.3 การทดสอบสมมตฐิานเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร

และภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.4 วิเคราะหค์วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จากแบบสอบถาม

ปลายเปิด โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
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สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใชส้ถิตใินการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ใชส้ถิตพิื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  

  2.การหาคุณภาพของเครื่องมอื ใชส้ถิตเิพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถามโดยผูเ้ชี่ยวชาญและใช้ค่าดัชนี IOC หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของ

แบบสอบถาม โดยใช้วธิีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม และหาค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสทิธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค  

  3. การวิเคราะห์ระดับ 1) ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2) ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 3) ประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

ใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัยใช้สถิตดิังนี้  

   4.1 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใช้

ในการศกึษาเพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัว

แปรอิสระซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการตัว

แบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนัน้จงึตอ้งตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการตัว

แบบได้โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05  

    การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ กับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  โดยมีสูตร ดังนี ้ (ภัทราพร เกษสังข์, 

2549, หนา้ 168) 
 

   xyr  = 
( )( ) ( )( )2222
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 เมื่อ xyr   แทน ค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

   N  แทน จำนวนข้อมูลของชุดที่ 1 หรือ 2 

    x  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 

    y  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 

   yx  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนแต่ละคู่ของชุดที่ 1 และ 2 

    
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนนชุดที่ 1 

   
2y  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนนชุดที่ 2 

   ( )2 x แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1  ยกกำลังสอง 

   ( )2 y แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2  ยกกำลังสอง 

   โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง + 1.00 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

   1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

   2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า X ลด Y จะลดด้วย 

   3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

   4. ค่า r เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้ามมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

   5. ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

   6. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า 

Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ในทาง

ตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มี

ความสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร  

(อโนทัย ตรวีานชิ, 2552) 

   4.2 การศกึษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผู้นำเชิงกล

ยุทธ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
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เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis)  

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรต้นหรอืตัวแปร

อิสระ (Independent variable) แทนด้วย X อีกตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent 

variable) แทนด้วย Y เป็นการดูความสัมพันธ์ว่าถ้า ตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตาม

เปลี่ยนไปด้วยหรอืไม่ ซึ่งสองตัวแปรนั้นจะต้องเป็นตัวแปรเชงิปริมาณ การวิเคราะห์การ

ถดถอยสามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของสมการการถดถอย  

ซึ่งสามารถพยากรณ์ค่าได้ในอนาคต  หรือสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตามได้เมื่อเรา

ทราบค่าตัวแปรอิสระ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) 

    การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรและตัวแปร

ตามหนึ่งตัวแปร แต่ถ้าหากตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร 

จะเรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคุณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย  เขียนความสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้   

  ii0i XY ++=  
 

เมื่อ    0    แทนระยะตัดแกน y  ( y-intercept) 

                แทนความชันของเส้นถดถอย (slope) 
 

  
ii bXbY +=

+=





0

ββ             XY i0i
หรอืจะได้ว่า 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร  

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยได้ลำดับการวิเคราะห์ข้อมูล ไว้ดังนี้ 

  1.  สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ 

ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้  

 x     แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 r     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 R    แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 R2    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 R2Adj   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว 

 b     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ 

 β     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวพยากรณ์ 

 TADM  แทน  ผลรวมของปัจจัยทางการบริหาร 

 ADM1   แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านบุคลากร 

 ADM2   แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านงบประมาณ 

 ADM3   แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์ 

 ADM4   แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านการจัดการ 

 ADM5   แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 ADM6   แทน  ปัจจัยทางการบริหารด้านวิธีการทำงาน 

 TSLE   แทน  ผลรวมของภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ 

 SLE1   แทน ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 

 SLE2   แทน ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 

 SLE3   แทน ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ 

       ที่มปีระสิทธิภาพ 

 SLE4   แทน ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม 

 SLE5   แทน ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล 

 TSEF   แทน  ผลรวมของประสิทธิภาพการให้บริการ 

 SEF1   แทน การให้บริการอย่างเสมอภาค 

 SEF2   แทน การให้บริการอย่างทันเวลา 

 SEF3   แทน การให้บริการอย่างเพียงพอ 

 SEF4   แทน การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 SEF5   แทน การให้บริการอย่างก้าวหนา้ 

 P-Value  แทน  ค่านยัสำคัญทางสถิติ/ค่าความน่าจะเป็น 

 Sig.   แทน   ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

  *    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับขั้นตอน แยกออกเป็น 5 ตอน  

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 สำหรับรายละเอียดในแต่ละตอน  มีดังนี้ 

 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อันประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สังกัด รายละเอียดดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=273) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   

   - ชาย 127 46.52 

   - หญิง 146 53.48 

2. อายุ   

   - ไม่เกิน 30 ปี 26 9.52 

   - 31-40 ปี 97 35.53 

   - 41-50 ปี 120 43.96 

   - 51-60 ปี 30 10.99 

3. ระดับการศกึษา   

   - ต่ำกว่าปริญญาตรี 53 19.41 

   - ปริญญาตรี 162 59.34 

   - สูงกว่าปริญญาตรี 58 21.25 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 (n=273) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

   - 1-5 ปี 36 13.19 

   - 6-10 ปี 79 28.94 

   - 11-20 ปี 126 46.15 

   - 21 ปี ขึน้ไป 32 11.72 

5. ตำแหน่ง   

   - ข้าราชการ 148 54.21 

   - ลูกจ้างประจำ 7 2.56 

   - พนักงานจา้งตามภารกิจ 72 26.37 

   - พนักงานจา้งทั่วไป 46 16.86 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด   

   - เทศบาลเมอืงนครพนม 31 11.36 

   - เทศบาลตำบลหนองญาติ 25 9.16 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 18 6.59 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย 17 6.23 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ 19 6.96 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึง้ 15 5.50 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 20 7.33 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า 22 8.06 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 19 6.96 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 22 8.06 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 19 6.96 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 16 5.86 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว 15 5.50 

   - องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก 15 5.50 

รวม 273 100.00 



 

 

121 

 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพน มีจำนวน

ทั้งสิน้ 273 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.48 มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.96 มกีารศกึษาในระดับปริญญาตรี 

จำนวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.34 มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี จำนวน 126 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.15 มีตำแหน่งเป็นข้าราชการ จำนวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.21 

และปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตาราง 3-9 

 

ตาราง  3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยทางการบริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 โดยภาพรวม และรายด้าน 

(n=273) 

ด้านที่ ปัจจัยทางการบริหาร 
X  S.D. ความหมาย 

1 บุคลากร 3.96 0.55 มาก 

2 งบประมาณ 3.98 0.47 มาก 

3 วัสดุอุปกรณ์ 3.96 0.54 มาก 

4 การจัดการ 3.90 0.48 มาก 

5 คุณธรรมจริยธรรม 4.07 0.52 มาก 

6 วิธีการทำงาน 4.00 0.44 มาก 

รวม 3.98 0.41 มาก 

 

 จากตาราง 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก ( X =3.98) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม ( X =4.07) รองลงมาคือ ด้านวิธีการทำงาน ( X =4.00) ด้านงบประมาณ 

( X =3.98) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( X =3.96) บุคลากร ( X =3.96) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คอื ด้านการจัดการ ( X =3.90) 

 

ตาราง  4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยทางการบริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 ด้านบุคลากร รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมกีารคัดเลือกและการ

บรรจุแต่งตั้งบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับงาน 4.19 0.67 มาก 

2 หน่วยงานของท่านมบีุคลากรปฏิบัติงาน

เพียงพอ 3.68 0.92 มาก 

3 หน่วยงานของท่านกำหนดบทบาทหนา้ที่และ

มอบหมายงานให้บุคลากรรับผดิชอบอย่าง

ชัดเจนและตรงกับความรูค้วามสามารถ 3.86 0.72 มาก 

4 หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มอีบรมพัฒนา

ความรู ้ทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

งานเกิดประสทิธิภาพที่ดี 4.11 0.66 มาก 

5 หน่วยงานของท่านได้ถ่ายทอดสอนงานและ

สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

นอกเหนอืจากสายงานที่ตนรับผิดชอบ 3.99 0.61 มาก 

รวม 3.96 0.55 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านบุคลากร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ หน่วยงานของท่านมีการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตัง้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับ
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งาน ( X =4.19) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มอีบรมพัฒนาความรู ้ทักษะ

เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพที่ดี ( X =4.11) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมบีุคลากรปฏิบัติงานเพียงพอ ( X =3.68) 

 

ตาราง  5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยทางการบริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 ด้านงบประมาณ รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรร

งบประมาณการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว ไม่ล่าช้า 3.98 0.57 มาก 

2 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้จ่าย

งบประมาณโดยคำนึงถึงความต้องการและ

จำเป็นเร่งด่วน 4.18 0.67 มาก 

3 หน่วยงานของท่านมกีารดำเนินการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด

แผนงานโครงการต่าง ๆ 3.71 0.70 มาก 

4 หน่วยงานของท่านมกีารควบคุมและ

ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.14 0.64 มาก 

รวม 3.98 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความต้องการ

และจำเป็นเร่งด่วน ( X =4.18) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมกีารควบคุมและ

ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X =4.14) ส่วนข้อที่มี 



 

 

124 

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมกีารดำเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการกำหนดแผนงานโครงการต่าง ๆ ( X =3.71) 

 

ตาราง  6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยทางการบริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 ด้านวัสดุอุปกรณ์ รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมกีารนำวัสดุอุปกรณ์ที่

ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3.87 0.63 มาก 

2 การเลือกใช้ตดิตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความ

สะดวกแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดคุ้มค่า และประโยชน์ใช้สอย 3.91 0.74 มาก 

3 หน่วยงานของท่านมวีัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใหเ้กิดคุณภาพ 3.99 0.66 มาก 

4 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรวัสดุ

อุปกรณ์ทันต่อการปฏิบัติงาน 3.97 0.61 มาก 

5 หน่วยงานของท่านสำรวจความต้องการการใช้

วัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดสรรให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 4.06 0.47 มาก 

6 หน่วยงานของท่านมกีารจัดซ่อมบำรุงรักษา

วัสดุอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 3.96 0.68 มาก 

รวม 3.96 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ หน่วยงานของท่านสำรวจความต้องการการใชว้ัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดสรรให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ( X =4.06) รองลงมาคือ หน่วยงานของ
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ท่านมวีัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ( X =3.99) ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใชเ้พื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน ( X =3.87) 

 

ตาราง  7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยทางการบริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 ด้านการจัดการ รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมกีารวางแผนการ

ดำเนนิงานตามภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อลด

ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 3.95 0.68 มาก 

2 หน่วยงานของท่านมกีารบริหารรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานได้จริง 3.83 0.52 มาก 

3 หน่วยงานของท่านกำหนดแผนการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดทุก

ครั้ง 3.97 0.58 มาก 

4 หน่วยงานของท่านได้ตรวจสอบการบริหารงาน

โดยใหร้ายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน 3.88 0.78 มาก 

รวม 3.90 0.48 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการจัดการ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.90) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านกำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามแผนที่

กำหนดทุกครั้ง ( X =3.97) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมกีารวางแผนการดำเนินงาน

ตามภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ( X =3.95) ส่วนข้อที่มี 
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ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมกีารบริหารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 

สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง ( X =3.83) 

 

ตาราง  8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยทางการบริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมในการนำ

หลักธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

เสมอภาค และความเพียร มาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที ่ 4.08 0.63 มาก 

2 หน่วยงานของท่านสนับสนุนบุคลากร

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ

มีจิตสำนึกที่ดี 4.14 0.58 มาก 

3 หน่วยงานของท่านวางตัวบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน

ได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีการใช้

อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรอื

ให้พวกพ้อง 4.01 0.48 มาก 

4 หน่วยงานของท่านมกีารกำหนดมาตรฐาน

คุณธรรมจริยธรรมและกำหนดบทลงโทษอย่าง

ชัดเจนสำหรับผู้ฝ่าฝนืหรอืประพฤติผิด 4.06 0.74 มาก 

รวม 4.07 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรับผดิชอบ 

เสียสละมีจิตสำนึกที่ดี ( X =4.14) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมในการนำ
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หลักธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และความเพียร มาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที ่( X =4.08) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านวางตัวบุคลากร

ผูป้ฏิบัติงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีการใชอ้ำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตนหรอืให้พวกพ้อง ( X =4.01) 

 

ตาราง  9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยทางการบริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 ด้านวิธีการทำงาน รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับ

วิธีการ หรอืเทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อให้

บุคลากรสามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ 3.91 0.41 มาก 

2 หน่วยงานของท่านยึดถือและมุ่งม่ันการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด 4.15 0.70 มาก 

3 หน่วยงานของท่านให้ความสำคัญและพัฒนา

วิธีการเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ใหท้ันสมัย 

อยู่ตลอดเวลา 4.01 0.59 มาก 

4 หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับ

การฝึกอบรมวิธีการหรอืเทคนิคในการ

ปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 3.94 0.60 มาก 

รวม 4.00 0.44 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทางการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านวิธีการทำงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านยึดถือและมุ่งมั่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการอย่าง

เคร่งครัด ( X =4.15) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านให้ความสำคัญและพัฒนาวิธีการ

เทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ใหท้ันสมัย อยู่ตลอดเวลา ( X =4.01) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ
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ที่สุด คอื หน่วยงานของเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หรอืเทคนิคการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ ( X =3.91) 

 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม แสดงรายละเอียดดังตาราง 10-15 

 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

 ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

 จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมและรายด้าน 

 (n=273) 

ด้านที่ ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 
X  S.D. ความหมาย 

1 การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 4.00 0.43 มาก 

2 การบริหารทรัพยากรในองค์การ 4.02 0.52 มาก 

3 การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี

ประสิทธิภาพ 3.97 0.42 มาก 

4 การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 4.16 0.60 มาก 

5 การควบคุมองค์การให้สมดุล 4.12 0.50 มาก 

รวม 4.06 0.43 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การปฏิบัติอย่าง

มีคุณธรรม ( X =4.16) รองลงมาคือ การควบคุมองค์การใหส้มดุล ( X =4.12) การบริหาร

ทรัพยากรในองค์การ ( X =4.02) การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ( X =4.00) ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ( X =3.97)  

 

 



 

 

129 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

 ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

 จังหวัดนครพนม ด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในภายนอกและนำมากำหนดเป็นแผนกล

ยุทธ์ได้  4.01 0.54 มาก 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแผนกล

ยุทธ์ในหน่วยงานของท่านได้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานของท่าน 4.07 0.42 มาก 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถตัดสินใจ

ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานได้สอดคล้อง

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3.96 0.51 มาก 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีกลวิธีในการกระตุน้

และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 4.01 0.54 มาก 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถเชื่อมโยงและ

ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรมและเข้าใจง่าย 3.96 0.48 มาก 

รวม 4.00 0.43 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ในหน่วยงาน

ของท่านได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานของท่าน ( X =4.07) 

รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกและนำมา

กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ได้ ( X =4.01) ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีกลวิธีในการกระตุ้นและ
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สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา ( X =4.01) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานได้สอดคล้อง

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ( X =3.96) 

 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

 ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

 จังหวัดนครพนม ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสนับสนุนส่งเสริมการ

เรียนรู้ของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

ทำงาน 4.13 0.61 มาก 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการบริหารจัดการ

งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 4.03 0.58 มาก 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัดระบบบริหาร

จัดสรรหน้าที่ความรับผดิชอบได้เหมาะสมกับ

ความรูค้วามสามารถในหน่วยงานของท่าน 4.03 0.68 มาก 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการกระตุน้และสร้าง

แรงจูงใจให้บุคลากรใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ใน

การปฏิบัติงาน 3.97 0.51 มาก 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมระบบการ

จัดการค่าตอบแทนยกย่องชมเชยรวมถึงการ

เลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนยุติธรรม  3.96 0.69 มาก 

รวม 4.02 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรูข้องบุคลากรเพื่อเพิ่ม
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สมรรถนะในการทำงาน ( X =4.13) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมกีารบริหาร

จัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ( X =4.03) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื  

ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมระบบการจัดการค่าตอบแทนยกย่องชมเชยรวมถึงการ

เลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนยุติธรรม ( X =3.96) 

 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

 ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

 จังหวัดนครพนม ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มปีระสิทธิภาพ รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดค่านิยม

เพื่อเป็นหลักยึดในการทำงานร่วมกันในกลุ่ม

งาน 4.02 0.46 มาก 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแบบ

แผนในการทำงานได้สอดคล้องกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก 3.86 0.52 มาก 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดใีนการ

ทำงาน 4.03 0.54 มาก 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสร้างค่านยิมให้

บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี 4.00 0.52 มาก 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นพลังผลักดันการ

ทำงานของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานของ

ท่าน 3.95 0.60 มาก 

รวม 3.97 0.42 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ

ที่มปีระสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดใีนการทำงาน  
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( X =4.03) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดค่านิยมเพื่อเป็นหลักยึดใน

การทำงานร่วมกันในกลุ่มงาน ( X =4.02) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชา

ของท่านสามารถกำหนดแบบแผนในการทำงานได้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

จากภายนอก ( X =3.86) 

 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

 ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

 จังหวัดนครพนม ด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ขอ้คำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติต่อ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ทุกคน

โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 4.32 0.71 มาก 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นผูท้ี่มคีวามซื่อสัตย์

สุจรติในการปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอ

ปลาย 4.17 0.62 มาก 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน 4.11 0.72 มาก 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความรักและเอือ้อาทร

ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ทุก

คน 4.11 0.72 มาก 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านพิจารณาการเลื่อนขั้น

เลื่อนเงนิเดือนดว้ยความโปร่งใสยุติธรรม 4.10 0.67 มาก 

รวม 4.16 0.60 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม 
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ทุกคนโดย

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ( X =4.32) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นผู้ที่มีความ

ซื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ( X =4.17) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่านพิจารณาการเลื่อนขัน้เลื่อนเงนิเดือนดว้ยความโปร่งใส

ยุติธรรม ( X =4.10) 

 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ 

 ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

 จังหวัดนครพนม ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล รายข้อ 

(n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจและ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรใน

หน่วยงานของท่านได้อย่างเหมาะสม 4.15 0.56 มาก 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจและ

ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการได้อย่าง

เหมาะสม 4.08 0.68 มาก 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความยืดหยุ่นในการ

บริหารงาน 4.17 0.61 มาก 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถจัดอัตรากำลัง

บุคลากรได้เหมาะสมกับภาระงาน 4.09 0.55 มาก 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านบริหารงานโดยคำนึงถึง

ความพึงพอใจของทั้งผูใ้ห้และผู้รับบริการ 4.18 0.58 มาก 

6 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสุขในการทำงาน 4.02 0.54 มาก 

รวม 4.12 0.50 มาก 
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 จากตาราง 15 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่านบริหารงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของทั้งผูใ้ห้และ

ผูร้ับบริการ ( X =4.18) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมคีวามยดืหยุ่นในการ

บริหารงาน ( X =4.17) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสุขในการทำงาน ( X =4.02) 

 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม แสดงรายละเอียดดังตาราง 16-21 

 

ตาราง  16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   

 โดยภาพรวม และรายด้าน 

 (n=273) 

ด้านที่ ประสิทธิภาพการให้บริการ 
X  S.D. ความหมาย 

1 การให้บริการอย่างเสมอภาค 4.17 0.56 มาก 

2 การให้บริการอย่างทันเวลา 4.08 0.53 มาก 

3 การให้บริการอย่างเพียงพอ 3.80 0.66 มาก 

4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 4.01 0.44 มาก 

5 การให้บริการอย่างก้าวหนา้ 3.92 0.47 มาก 

รวม 4.00 0.44 มาก 

 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
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ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ( X =4.17) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่าง

ทันเวลา ( X =4.08) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ( X =4.01) ด้านการให้บริการอย่าง

ก้าวหนา้ ( X =3.92) ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  

( X =3.80)  

 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   

 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค รายข้อ 

 (n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมคีวามกระตอืรอืร้นและเอา

ใจใส่ในการให้บริการ 4.23 0.66 มาก 

2 หน่วยงานของท่านมกีารบริการด้วยความเป็น

กันเอง 4.01 0.66 มาก 

3 หนว่ยงานของท่านมกีารให้บริการเป็นไป

ตามลำดับก่อน - หลัง 4.15 0.70 มาก 

4 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเหมอืนกันทุก

รายไม่เลือกปฏิบัติ 4.18 0.76 มาก 

5 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการด้วยความ

ถูกต้องยุติธรรม 4.27 0.55 มาก 

รวม 4.17 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการด้วยความถูกต้องยุติธรรม ( X =4.27) 

รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมคีวามกระตอืรอืร้นและเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ  

( X =4.23) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมกีารบริการด้วยความเป็น

กันเอง ( X =4.01)  
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   

 ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา รายข้อ 

 (n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมกีาร เปิด – ปิด  บริการที่

ตรงเวลา 4.14 0.67 มาก 

2 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 4.18 0.70 มาก 

3 หน่วยงานของท่านมขีั้นตอนในการให้บริการมี

ความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนด 4.04 0.61 มาก 

4 หน่วยงานของท่านกำหนดระยะเวลาการ

ให้บริการมคีวามเหมาะสมกับงาน 3.97 0.66 มาก 

5 หน่วยงานของท่านมกีารบริหารจัดการโดยอาศัย

การใชท้ักษะเครื่องมือหรอืเทคนิคในการบริหาร

จัดการงานหรอืบริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้ในเวลาที่กำหนด 4.06 0.55 มาก 

รวม 4.08 0.53 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ( X =4.18) 

รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมกีาร เปิด – ปิด  บริการที่ตรงเวลา ( X =4.14) ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านกำหนดระยะเวลาการใหบ้ริการมคีวามเหมาะสม

กับงาน ( X =3.97)  
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   

 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รายข้อ 

 (n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมบีุคลากรที่ใหบ้ริการอย่าง

เพียงพอ 4.00 0.63 มาก 

2 หน่วยงานของท่านมอีาคารสถานที่ที่ให้บริการที่

มีความเหมาะสม 3.79 0.83 มาก 

3 หน่วยงานของท่านมช่ีองทางสำหรับคนชราและผู้

พิการอย่างเพียงพอ 3.68 0.92 มาก 

4 หน่วยงานของท่านมบีรรยากาศและแสงสว่างมี

ความเหมาะสม 3.75 0.76 มาก 

5 หน่วยงานของท่านมสีิ่งอำนวยความสะดวก

เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น  ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ

ประชาชน  เป็นต้น 3.79 0.93 มาก 

รวม 3.80 0.66 มาก 

 

 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมบีุคลากรที่ให้บริการอย่างเพียงพอ ( X =4.00) รองลงมาคือ  

หน่วยงานของท่านมอีาคารสถานที่ที่ให้บริการที่มคีวามเหมาะสม ( X =3.79) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมีช่องทางสำหรับคนชราและผูพ้ิการอย่างเพียงพอ 

( X =3.68)  
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   

 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รายข้อ 

 (n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความสม่ำเสมอ 4.23 0.64 มาก 

2 หน่วยงานของท่านให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่ซ้ำซ้อน 3.96 0.57 มาก 

3 หน่วยงานของท่านมกีารประชาสัมพันธ์และ

ให้บริการต่าง ๆ มคีวามชัดเจน   3.90 0.56 มาก 

4 หน่วยงานของท่านผู้ให้บริการมคีวามรับผดิชอบ

และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 3.96 0.48 มาก 

5 หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความถูกต้อง

และแม่นยำ 4.03 0.61 มาก 

รวม 4.01 0.44 มาก 

 

 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านให้บริการดว้ยความสม่ำเสมอ ( X =4.23) รองลงมาคือ  

หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นยำ ( X =4.03) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ย

ต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมกีารประชาสัมพันธ์และให้บริการต่าง ๆ มคีวามชัดเจน    

( X =3.90)  
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   

 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหนา้ รายข้อ 

 (n=273) 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานของท่านมกีารใช้เทคโนโลยี และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ในการให้บริการ 3.84 0.56 มาก 

2 หน่วยงานของท่านมกีารรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการ

ให้บริการ เช่น ตูแ้สดงความคิดเห็น หรอืแบบ

ประเมินการบริการ 3.92 0.57 มาก 

3 หน่วยงานของท่านมกีารรับฟังปัญหาหรือข้อ

ซักถามของผู้มารับบริการ 3.96 0.63 มาก 

4 หน่วยงานของท่านมกีารเปิดช่องทางการ

ให้บริการ และการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารที่

หลากหลาย 4.03 0.54 มาก 

5 หน่วยงานของท่านสามารถพัฒนาการให้บริการ

ทั้งดา้นปริมาณและด้านคุณภาพ 3.87 0.54 มาก 

รวม 3.92 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมกีารเปิดช่องทางการให้บริการ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ที่หลากหลาย ( X =4.03) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมกีารรับฟังปัญหาหรือข้อ

ซักถามของผู้มารับบริการ ( X =3.96) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมี

การใชเ้ทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ในการใหบ้ริการ ( X =3.84)  
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 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผู้นำ

เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บรกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตาราง 22-24 

 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใ้น

การศกึษา เพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

อิสระ ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการ 

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงตอ้งตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่า ตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ 

ตัวแบบได้ โดยกำหนด ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig.  

(2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม 

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์

กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจาก

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (อโนทัย ตรวีานิช, 2552, หน้า 56)  

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91 - 1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูงมาก 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับต่ำ 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชงิเส้นตรง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร และภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ กับ 

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตาราง 22
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ตาราง 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร และภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ กับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
ADM1 1 .648** .525** .561** .422** .509** .762** .216** .410** .369** .619** .574** .524** .584** .286** .549** .391** .416** .554** 

ADM2  1 .612** .664** .425** .539** .635** .255** .463** .540** .665** .633** .604** .618** .335** .563** .393** .372** .570** 

ADM3   1 .790** .590** .653** .673** .533** .656** .798** .748** .702** .792** .615** .363** .412** .419** .282** .516** 

ADM4    1 .657** .760** .698** .492** .677** .795** .699** .750** .789** .629** .552** .481** .491** .317** .610** 

ADM5     1 .658** .766** .676** .612** .648** .642** .710** .602** .667** .683** .451** .777** .653** .672** 

ADM6      1 .641** .699** .658** .723** .727** .777** .672** .710** .705** .382** .716** .606** .645** 

ADM       1 .573** .770** .614** .623** .628** .683** .757** .567** .560** .611** .492** .631** 

SLE1        1 .687** .677** .473** .568** .758** .464** .525** .277** .553** .502** .551** 

SLE2         1 .734** .708** .601** .607** .613** .503** .218** .515** .507** .558** 

SLE3          1 .724** .755** .684** .555** .517** .447** .499** .383** .587** 

SLE4           1 .789** .669** .631** .458** .326** .455** .357** .540** 

SLE5            1 .616** .605** .500** .388** .519** .481** .603** 

SLE             1 .665** .571** .378** .580** .512** .651** 

SEF1              1 .695** .421** .700** .482** .798** 

SEF2               1 .381** .611** .622** .635** 

SEF3                1 .599** .621** .759** 

SEF4                 1 .711** .614** 

SEF5                  1 .622** 

SEF                   1 
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 จากตาราง 22 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโดยภาพรวม (ADM)  

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (SEF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.631) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (SEF)  

กับปัจจัยทางการบริหาร เป็นรายด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ทีร่ะดับ.05 ทุกด้าน ได้แก่  

  1. บุคลากร (ADM1) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.554) 

  2. งบประมาณ (ADM2) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.570) 

  3. วัสดุอุปกรณ์ (ADM3) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสมัพันธ์ทางบวก (r=.516) 

  4. การจัดการ (ADM4) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.610) 

  5. คุณธรรมจริยธรรม (ADM5) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.672) 

  6. วิธีการทำงาน (ADM6) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.645) 

 ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ (TSLE) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม 

(SEF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และ

มีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.651) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสทิธิภาพการใหบ้ริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (SEF)  

กับภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ เป็นรายด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 ทุกด้าน ได้แก่ 
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  1. การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (SLE1) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.551) 

  2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ (SLE2) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.558) 

  3. การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ (SLE3) มคีวามสัมพันธ์

กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.587) 

  4. การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม (SLE4) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.540) 

  5. การควบคุมองค์การให้สมดุล (SLE5) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.603) 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโดยภาพรวม (ADM)  

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (SEF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.631) ส่วน 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ (TSLE) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (SEF) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.651) ซึ่งตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่อยู่ในเกณฑ์

ข้อจำกัดหรอืต่ำกว่า 0.80 (Stevens, 2002, p. 189) ไม่ทำให้เกิดปัญหาภาวะพหุสัมพันธ์

ร่วม (Multicollinearity) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบรุนแรงในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ และไม่

ส่งผลใหส้มการตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปร ขณะเดียวกันตัวแปรอิสระไม่เกิด

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เนื่องจากค่า VIF (Variance inflation factor) ไม่

เกิน 10 และค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

แสดงรายละเอียดดังตาราง 23 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

 การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม  

 จังหวัดนครพนม 

ตัวแปร B Std.error (β) t P-value 

(Constant) .610 .157  3.898 .000 

บุคลากร (ADM1) .035 .096 .043 .361 .718 

งบประมาณ (ADM2) .330 .123 .359 2.680 .008** 

วัสดุอุปกรณ์ (ADM3) .090 .047 .112 1.905 .058 

การจัดการ (ADM4) .023 .067 .025 .343 .732 

คุณธรรมจริยธรรม (ADM5) .476 .059 .563 8.098 .000** 

วิธีการทำงาน (ADM6) .180 .078 .183 2.306 .022* 

R=.823. R2=.678, R2Adj=.671, F=93.270, Sig=.000** 

 

 จากตาราง 23 พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ADM5) 

(β=.563) ด้านงบประมาณ (ADM2) (β=.359) มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ.01 และด้านวิธีการทำงาน (ADM6) (β=.183) มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติทีร่ะดับ.05 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 67.10 

(R2Adj=.671) โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = .610 + .330**(ADM2) + .476**(ADM5) + .180*(ADM6) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .359**(ADM2) + .563**(ADM5) + .183*(ADM6) 

 ส่วนปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร (ADM1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (ADM3) 

และด้านการจัดการ (ADM4) ไม่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

แสดงรายละเอียดดังตาราง 24 

 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

 การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม  

 จังหวัดนครพนม 

ตัวแปร B Std.error (β) T P-value 

(Constant) 1.093 .209  5.219 .000 

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (SLE1) .275 .070 .268 3.901 .000** 

การบริหารทรัพยากรในองค์การ (SLE2) .029 .075 .035 .389 .698 

การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี

ประสิทธิภาพ (SLE3) .133 .087 .128 1.525 .128 

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (SLE4) .086 .059 .117 1.462 .145 

การควบคุมองค์การให้สมดุล (SLE5) .252 .081 .290 3.127 .000** 

R=.664. R2=.441, R2Adj=.431, F=42.161, Sig=.000** 

 

 จากตาราง 24 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ด้านการควบคุม

องค์การให้สมดุล (SLE5) (β=.290) และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (SLE1)  

(β=.268) มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถ

ทำนายระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 43.10 (R2Adj=.431) โดยสามารถสร้างสมการในรูป

คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = .1.093 + .275***(SLE1) + .252***(SLE5) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .268***(SLE1) + .290***(SLE5) 
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 ส่วนภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรในองคก์าร 

(SLE2) ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ (SLE3) และด้านการปฏิบัติ

อย่างมีคุณธรรม (SLE4) ไม่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 

 ทั้งนี ้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

รายละเอียดดังตาราง 25 

 

ตาราง 25 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ปัจจัยทางการบริหาร ดา้นงบประมาณ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ยอมรับ 

ปัจจัยทางการบริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ปัจจัยทางการบริหาร ด้านการจัดการ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ปัจจัยทางการบริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ยอมรับ 

ปัจจัยทางการบริหาร ด้านวิธีการทำงาน มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ยอมรับ 
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ตาราง 25 (ต่อ)  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ยอมรับ 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี

ประสิทธิภาพ มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการกำหนดทิศทาง

เชงิกลยุทธ์ มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม ยอมรับ 

 

 จากตาราง 25 พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านงบประมาณ และด้านวิธีการทำงาน มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงยอมรับ

สมมตฐิาน 

  ส่วนปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการ

จัดการ ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จงึปฏิเสธสมมติฐาน 
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 ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล และด้าน

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จงึยอมรับสมมติฐาน 

  ส่วนภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 

ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มปีระสิทธิภาพ และด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม 

ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จงึปฏิเสธสมมตฐิาน 



 

บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม 

จังหวัดนครพนม ได้ผลสรุป ดังนี้ 

  1. สรุปผลการวิจัย 

  2. อภิปรายผลการวิจัย 

  3. ขอ้เสนอแนะการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพน มีจำนวนทั้งสิน้ 273 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จำนวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.48 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 120 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.96 มีการศกึษาในระดับปริญญาตร ีจำนวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 

59.34 มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี จำนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.15  

มีตำแหน่งเป็นข้าราชการ จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 54.21 และปฏิบัติงานในสังกัด

เทศบาลเมอืงนครพนม จำนวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.36 

 2. ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ( X =4.07) รองลงมาคือ ดา้นวิธีการทำงาน ( X =4.00) 

ด้านงบประมาณ ( X =3.98) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( X =3.96) บุคลากร ( X =3.96) ส่วนด้าน

ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดา้นการจัดการ ( X =3.90) โดยสรุปผลในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

  2.1 ดา้นบุคลากร มกีารบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.96) โดยข้อ

ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมีการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตัง้บุคลากร 

ได้อย่างเหมาะสมกับงาน ( X =4.19) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มีอบรม

พัฒนาความรู ้ทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพที่ดี ( X =4.11)  
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ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีบุคลากรปฏิบัติงานเพียงพอ  

( X =3.68) 

  2.2 ด้านงบประมาณ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98)  

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย

คำนึงถึงความต้องการและจำเป็นเร่งด่วน ( X =4.18) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการ

ควบคุมและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X =4.14)  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการต่าง ๆ ( X =3.71) 

  2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.96)  

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านสำรวจความต้องการการใชว้ัสดุอุปกรณ์ 

เพื่อจัดสรรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ( X =4.06) 

รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมวีัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิด

คุณภาพ ( X =3.99) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการนำวัสดุ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทำงาน ( X =3.87) 

  2.4 ด้านการจัดการ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.90)  

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านกำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดทุกครั้ง ( X =3.97) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมกีารวาง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  

( X =3.95) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมกีารบริหารรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง ( X =3.83) 

  2.5 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =4.07) โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความรับผดิชอบ เสียสละมจีิตสำนึกที่ดี ( X =4.14) รองลงมาคือ หน่วยงาน 

ของท่านมีการส่งเสริมในการนำหลักธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค  

และความเพียร มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ( X =4.08) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 

หน่วยงานของท่านวางตัวบุคลากรผูป้ฏิบัติงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งหนา้ที่ ไม่มีการใช้

อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรอืให้พวกพ้อง ( X =4.01) 

  2.6 ด้านวิธีการทำงาน มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) 

โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านยึดถือและมุ่งมั่นการปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด ( X =4.15) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านให้

ความสำคัญและพัฒนาวิธีการเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ใหท้ันสมัย อยู่ตลอดเวลา 

( X =4.01) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของเน้นการจัดการความรูเ้กี่ยวกับ

วิธีการ หรอืเทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ ( X =3.91) 

 3. ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม ( X =4.16) รองลงมา

คือ การควบคุมองค์การให้สมดุล ( X =4.12) การบริหารทรัพยากรในองค์การ ( X =4.02) 

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ( X =4.00) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การสนับสนุน

วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ( X =3.97) ตามลำดับ โดยสามารถสรุปผลในแต่ละ

ด้านไดัดังนี้ 

  3.1 ด้านการกำหนดทิศทางเชงิกลยุทธ์ มีภาวะผูน้ำโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชา 

ของท่านสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ในหน่วยงานของท่านได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของหน่วยงานของท่าน ( X =4.07) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านสามารถ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกและนำมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ได้ ( X =4.01) 

ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีกลวิธีในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา ( X =4.01) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน

สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานได้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

( X =3.96) 

  3.2 ดา้นการบริหารทรัพยากรในองค์การ มีภาวะผูน้ำโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบ้ังคับบัญชา

ของท่านสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน  

( X =4.13) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมกีารบริหารจัดการงบประมาณได้อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่า ( X =4.03) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน 

มีการส่งเสริมระบบการจัดการค่าตอบแทนยกย่องชมเชยรวมถึงการเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน

ยุติธรรม ( X =3.96) 

  3.3 ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีภาวะผูน้ำ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
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คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดใีนการทำงาน ( X =4.03) รองลงมาคือ 

ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดค่านิยมเพื่อเป็นหลักยึดในการทำงานร่วมกันในกลุ่ม

งาน ( X =4.02) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนด

แบบแผนในการทำงานได้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ( X =3.86) 

  3.4 ด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม มีภาวะผูน้ำโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชา 

ของท่านปฏิบัติต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ทุกคนโดยยึดหลักคุณธรรม

จรยิธรรม ( X =4.32) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นผู้ที่มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 

ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ( X =4.17) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 

ผูบ้ังคับบัญชาของท่านพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนเงนิเดือนดว้ยความโปร่งใสยุติธรรม 

( X =4.10) 

  3.5 ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล มีภาวะผู้นำโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( X =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของ

ท่านบริหารงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของทั้งผูใ้ห้และผู้รับบริการ ( X =4.18) 

รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน ( X =4.17) ส่วนข้อ 

ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 

มีความสุขในการทำงาน ( X =4.02) 

 4. ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการใหบ้ริการอย่างเสมอภาค ( X =4.17) 

รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ( X =4.08) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

( X =4.01) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ( X =3.92) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื 

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ( X =3.80) ตามลำดับ โดยสามารถสรุปผลในแต่ละด้าน 

ได้ดังนี ้

  4.1 ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค มปีระสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการด้วยความถูกต้องยุติธรรม ( X =4.27) รองลงมาคือ 

หน่วยงานของท่านมคีวามกระตอืรอืร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการ ( X =4.23) ส่วนข้อ 

ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมีการบริการด้วยความเป็นกันเอง ( X =4.01)  
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  4.2 ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา มปีระสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ( X =4.18) รองลงมาคือ 

หน่วยงานของท่านมกีาร เปิด-ปิด  บริการที่ตรงเวลา ( X =4.14) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ย 

ต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านกำหนดระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสมกับงาน 

( X =3.97)  

  4.3 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มปีระสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

หน่วยงานของท่านมบีุคลากรที่ใหบ้ริการอย่างเพียงพอ ( X =4.00) รองลงมาคือ หน่วยงาน

ของท่านมีอาคารสถานที่ที่ใหบ้ริการที่มีความเหมาะสม ( X =3.79) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมช่ีองทางสำหรับคนชราและผู้พิการอย่างเพียงพอ ( X =3.68)  

  4.4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มปีระสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความสม่ำเสมอ ( X =4.23) รองลงมาคือ หน่วยงาน 

ของท่านให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นยำ ( X =4.03) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื 

หน่วยงานของท่านมกีารประชาสัมพันธ์และให้บริการต่าง ๆ มีความชัดเจน ( X =3.90)  

  4.5 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มปีระสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

หน่วยงานของท่านมกีารเปิดช่องทางการใหบ้ริการ และการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารที่

หลากหลาย ( X =4.03) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการรับฟังปัญหาหรอืข้อซักถาม

ของผู้มารับบริการ ( X =3.96) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการใช้

เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ในการให้บริการ ( X =3.84)  

 5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (ADM5) (β=.563) มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .00 ด้านงบประมาณ (ADM2) (β=.359) มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และด้านวิธีการทำงาน (ADM6) (β=.183) มีอทิธิพล 
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ต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

ได้รอ้ยละ 67.10 (R2Adj=.671)  

  ส่วนปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร (ADM1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (ADM3) 

และด้านการจัดการ (ADM4) ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 6. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 พบว่า ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล (SLE5)  

(β=.290) และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (SLE1) (β=.268) มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายระดับ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 43.10 (R2Adj=.431) 

  ส่วนภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 

(SLE2) ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ (SLE3) และด้านการปฏิบัติ

อย่างมีคุณธรรม (SLE4) ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 

อภิปรายผลการวจิัย 

 1. ผลการวิจัยจากการศกึษาระดับปัจจัยทางการบริหาร ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X =3.98) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

( X =4.07) รองลงมาคือ ด้านวิธีการทำงาน ( X =4.00) ด้านงบประมาณ ( X =3.98)  

ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( X =3.96) บุคลากร ( X =3.96) ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ  

ด้านการจัดการ ( X =3.90) 
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  โดยด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื หน่วยงานของท่านสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ

รับผิดชอบ เสียสละมีจิตสำนึกที่ดี ( X =4.14) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม

ในการนำหลักธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และความเพียร มาใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ ( X =4.08) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านวางตัว

บุคลากรผูป้ฏิบัติงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีการใชอ้ำนาจหน้าที่แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนหรอืให้พวกพ้อง ( X =4.01) ส่วนด้านการจัดการ ซึ่งเป็นด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื หน่วยงานของท่านกำหนดแผนการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดทุกครั้ง ( X =3.97) รองลงมาคือ 

หน่วยงานของท่านมกีารวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อลดความ

ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ( X =3.95) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมี

การบริหารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง  

( X =3.83) 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ขำสวัสดิ์ (2558) 

ได้ทำการวิจัย ปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการศกึษา พบว่า ปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการจัด

องค์การ ด้านการอำนวยการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการประสานงาน  

ด้านงบประมาณ และด้านการรายงาน ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แดนไทย  

ต๊ะวิไชย สานิต ศริิวศิษิฐ์กุล และ อนันต์ ธรรมชาลัย (2561) ได้ทำการวิจัย ปัจจัย 

การจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

น่าน พบว่า 1) ปัจจัยการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X ̅=3.76) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์, ธนสุวิทย์ 

ทับหริัญรักษ์ (2562) พบว่า ระดับการบริหารตามหลักการบริหารการจัดการของ 

McKinsey 7-S Framework ในองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี โดยรวม อยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกลยุทธ์ และรองลงมา

ตามลำดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ด้านโครงสรา้ง ด้านรูปแบบการบริหาร ด้านระบบ 

และด้านค่านยิมร่วม ตามลำดับ 
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 2. ผลการวิจัยจากการศกึษาระดับภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผูน้ำ 

เชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม ( X =4.16) รองลงมาคือ การควบคุม

องค์การให้สมดุล ( X =4.12) การบริหารทรัพยากรในองค์การ ( X =4.02) การกำหนด

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ ( X =4.00) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์การที่มปีระสิทธิภาพ ( X =3.97) ตามลำดับ  

  โดยด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม ซึ่งเป็นด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติ 

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ทุกคนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ( X =4.32) 

รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นผู้ที่มคีวามซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอย่าง

เสมอต้นเสมอปลาย ( X =4.17) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน

พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนเงนิเดือนดว้ยความโปร่งใสยุติธรรม ( X =4.10) ส่วนด้านการ

สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการทำงาน ( X =4.03) รองลงมาคือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดค่านิยม 

เพื่อเป็นหลักยึดในการทำงานร่วมกันในกลุ่มงาน ( X =4.02) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแบบแผนในการทำงานได้สอดคล้องกับสภาพ

การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ( X =3.86) 

  จากผลการวิจัยแสดงให้เป็นว่า ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่ เป็นผู้นำที่มีทักษะหลาย ๆ อย่างอยู่ในตัว

ทั้งความสามารถ มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมที่ผสมผสานทั้งเหตุผลบวกจนิตนาการ 

สามารถสร้างความสำเร็จใหเ้กิดกับองค์กรในแบบต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการทั้ง

ผูใ้ต้บังคับบัญชารวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กร มคีวามสามารถในการคาดการณ์และมี

ส่วนร่วมในทุกสถานการณ์ มีมุมมองที่หลากหลายและกล้าเผชิญหนา้ความท้าทายต่าง ๆ 

มีทักษะในการแปลหรอืตีความสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ มีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับ

เงื่อนไขต่าง ๆ มีทักษะการบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อมเรยีนรู้ 
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และปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) 

ได้กล่าวไว้ในตำราภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ว่าภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำ 

ที่มคีวามสามารถพิเศษ และภาวะผูน้ำเชิงปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะ 

เชงิพฤติกรรม และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1) ผู้นำที่มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง 

(Highlevel cognitive activity) การคิดทางกลยุทธ์ต้องอาศัยทักษะด้านความรูส้ึกนึกคิด 

และความเข้าใจระดับสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (Conceptually)  

การซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมผีล และมีความสามารถ 

ในการสรุปข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการตลอดจนสามารถประมวล

ข้อมูลต่าง ๆ และเข้าใจผลที่ตามมาขององค์การที่มปีฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมนี้ เรียกว่า 

วิธีการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 2) ความสามารถในการนำปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ  

มากำหนดกลยุทธ์ (Gathering multiple inputs to formulate strategy) ต้องเป็นผู้ที่มสีมาธิ

ในการทำงานสูง และสามารถกำหนดอนาคตได้ 3) การมคีวามคาดหวังและการสร้าง

โอกาสสำหรับอนาคต (Anticipating and creating a future) ต้องอาศัยทักษะการคาดคะเน

อนาคต “การมองอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างความสำเร็จ

และความล้มเหลว” ดังนัน้ ผูน้ำเชิงกลยุทธ์จึงตอ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต มีการ

คาดคะเนอย่างแม่นยำเกี่ยวกับรสนิยมและความตอ้งการของลูกค้า ตลอดจนการคาดคะเน

ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับองค์การในอนาคต 4) วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary 

thinking) เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคล้าย

กับคำว่า การสร้างสรรค์อนาคตใหม่ (Reinventing the future) Hamel กล่าวไว้ว่า “กลยุทธ์

ใดก็ตามหากไม่สามารถท้าทายสถานการณ์หรอืสภาพที่เป็นอยู่ได้ ก็ไม่อาจเรียกว่า  

“กลยุทธ์” หลายองค์การที่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็เพราะกลยุทธ์ไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกค้าได้เหนอืกว่าคู่แข่งขัน 5) การกำหนดวิสัยทัศน์ (Creating a vision) 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิศาข์ บรรเทา (2564)  

ได้ทำการวิจัย อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงาน

พัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 พบว่า ระดับภาวะผูน้ำ 

เชงิกลยุทธ์ของผูบ้ังคับบัญชาสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.18) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา  

สิงห์หันต์ (2563) ได้ทำการวิจัย ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัด 
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สกลนคร พบว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของเจา้หน้าที่รัฐ ในเขตอำเภอเต่างอย โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X =3.71) โดยมีภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คอื ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ( X =3.75) รองลงมา

คือ ด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ( X =3.74) ดา้นการบริหารทรัพยากรในองค์การ 

( X =3.72) ดา้นการควบคุมองค์การให้สมดุล ( X =3.68) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม ( X =3.66)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศวดี  

เชื้อวงศ์พรหม (2563) พบว่า ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.89) โดยม ี

ภาวะผูน้ำอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสร้างปัจจัย

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ( X =4.07) รองลงมาคือ ดา้นการเชื่อมโยงกลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติ ( X =4.01) ด้านการกำหนดทิศทางขององค์การ ( X =3.78) และด้านการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่มปีระสิทธิผล ( X =3.68) ตามลำดับ  

 3. ผลการวิจัยจากการศกึษาระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ประสิทธิภาพ 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค ( X =4.17) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ

อย่างทันเวลา ( X =4.08) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ( X =4.01) ด้านการให้บริการ

อย่างก้าวหนา้ ( X =3.92) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ ( X =3.80) ตามลำดับ  

  โดยด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการ

ให้บริการด้วยความถูกต้องยุติธรรม ( X =4.27) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีความ

กระตอืรอืร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการ ( X =4.23) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื 

หน่วยงานของท่านมกีารบริการด้วยความเป็นกันเอง ( X =4.01) ส่วนด้านการให้บริการ

อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมบีุคลากรที่ให้บริการอย่างเพียงพอ ( X =4.00) 

รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมอีาคารสถานที่ที่ให้บริการที่มคีวามเหมาะสม ( X =3.79) 
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ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีช่องทางสำหรับคนชราและผูพ้ิการ

อย่างเพียงพอ ( X =3.68) ตามลำดับ 

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้มกีารดำเนนิการบริหารงานตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะกระทำได้ 

มีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการกำหนด

แผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้บริหารในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นไป

ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผูบ้ังคับบัญชายังมีการมอบหมายงานให้กับ

บุคลากรได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของผูป้ฏิบัติงานและเปิดโอกาส

ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคตทิี่เหมาะสม เพื่อ

พัฒนาความสามารถและทัศนคตใิห้เหมาะสมกับงาน ส่งผลใหบุ้คลากรมีความเข้าใจในงาน

ที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี ประกอบกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร มีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ในการ

ทำงานได้อย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ รวมทั้งมกีารจัดสรรสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ

ทุกคนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด

แนวนโยบายของผูบ้ริหารฯ ระเบียบ กฎหมาย เป็นแนวทางการบริหารงาน และในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะผูน้ำทางการบริหาร คือ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผูน้ำพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดเทศบาลตำบล ซึ่งจะต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้

บรรลุเป้าประสงค์ได้ นอกจากนั้นได้ทำการเผยแพร่ขอ้บัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 

รวมทั้งข่าวสารราชการให้แก่ประชาชนเพื่อทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้ทำการ

เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประชาชนรูว้่ามีขัน้ตอนการปฏิบัติอย่างไร ต้องใชเ้อกสาร

อะไร และต้องใชร้ะยะเวลานานเท่าใด ได้ทำการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน 

โครงการต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ ได้ทำการเผยแพร่เอกสาร 

การจัดซือ้ จัดจา้ง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูล

ด้านการเงนิ การคลัง และเผยแพร่ขอ้มูลอื่นที่ เห็นว่า ควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์แก่

ประชาชน 
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  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล อินธิแสง (2564)  

พบว่า ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =4.39) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562) ส่วน

ใหญ่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ 87.79 โดยมีคะแนนสูงสุด 93.67  และ

ต่ำสุด 83.51 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจติรา สงิห์หันต์ (2563) ได้ทำการวิจัยภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการภาครัฐของ

ส่วนราชการ ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร พบว่า ประสิทธิผลการบริการภาครัฐ

ของส่วนราชการ ในเขตอำเภอเต่างอย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.62) สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ดีมั่น (2560) ได้ทำการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

การ ผลการศกึษา พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชงิเทรา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ เดชชนะ อุสาพรหม (2559) ได้ทำการวิจัยคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า คุณภาพการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มารับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก รองลงมา คอื ด้านอาคารสถานที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 4. ผลการวิจัยจากการศกึษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม (ADM5) (β=.563) 

มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ด้านงบประมาณ (ADM2) (β=.359)  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านวิธีการทำงาน (ADM6) (β=.183) 

มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืง

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

ได้รอ้ยละ 67.10 (R2Adj=.671)  
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  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางการบริหารย่อมจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม เป็นอย่างมาก เพราะปัจจัยทางการบริหาร ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ใชท้รัพยากร ซึ่งได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม 

งบประมาณ และวิธีการทำงาน จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการใหบ้ริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งเมื่อหน่วยงานมีการสนับสนุน

บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ เสียสละมีจิตสำนึกที่ดี มีการส่งเสริมการนำ

หลักธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และความเพียร มาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที ่มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความต้องการและจำเป็นเร่งด่วน  

มีการควบคุมและประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  

รวมทั้ง บุคลากรในหน่วยงานของท่านยึดถือและมุ่งมั่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ราชการอย่างเคร่งครัด ย่อมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นอย่างมาก 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ แดนไทย ต๊ะวิไชย สานิต  

ศริิวศิษิฐ์กุล และ อนันต์ ธรรมชาลัย (2561) พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรและปัจจัย

ด้านการควบคุมสามารถอธิบายประสิทธิผลได้รอ้ยละ 80.0 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จำนิล) (2561)  

ได้ทำการวิจัยปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เทศบาลตำบล 

ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลการศกึษา พบว่า ปัจจัยมีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม มี 7 ด้าน คอื ด้านกลยุทธ์ขององค์กร ดา้นโครงสรา้งองค์การ ด้านระบบการ

ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู ้และความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหาร

จัดการ และด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพงศ ์ 

กนกเลิศวงศ์, ธนสุวิทย์ ทับหริัญรักษ์ (2562) พบว่า ปัจจัยการบริหาร 7 ด้าน มีผลต่อ 

ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ McKinsey 7-S Framework  

อยู่ในระดับเกือบสมบูรณ์ ในทิศทางบวก (r = .942**, p =.000) หมายถึง เมื่อมีปัจจัย 

การ บริหารเพิ่มขึน้ ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ McKinsey 

7-S Framework จะสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยการบริหาร 7 ด้าน พบว่า  

มีความสัมพันธ์กับระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ McKinsey  
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7-S Framework อยู่ในระดับเกือบสมบูรณ์ทุกด้าน ในทิศทางบวก 

  ส่วนปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการ

จัดการ ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อาจเป็นเพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมบ่างแห่ง มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน อาจมีการกำหนดบทบาทหนา้ที่และมอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผิดชอบที่ไม่มี

ความชัดเจนและตรงกับความรูค้วามสามารถมากนัก ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีการติดตัง้อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

โดยไม่คำนงึถึงความประหยัดคุ้มค่า และประโยชน์ใช้สอย และไม่มีการบริหารรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ที่จะสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง จึงส่งผลให้ปัจจัย

ทางการบริหาร ดา้นบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ ไม่มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม 

 5. ผลการวิจัยจากการศกึษาภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 พบว่า ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล (SLE5)  

(β=.290) และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (SLE1) (β=.268) มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายระดับ

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 43.10 (R2Adj=.431) 

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจ

ของทั้งผู้ให้และผูร้ับบริการ และมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน มีความเข้าใจและ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้อย่างเหมาะสม สามารถ

กำหนดแผนกลยุทธ์ในหน่วยงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน และ

ผูบ้ังคับบัญชามีกลวิธีในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำกลยุทธ์มี



 

 

 

163 

ความสำคัญมากต่อผลการดำเนนิงานและความสำเร็จของกิจการขององค์การทุกองค์การ 

รวมทั้งประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขต 

ได้กว้างขวางและชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะการดำเนนิงานเชิงกลยุทธ์จะมคีวาม

ลึกซึง้ในการวิเคราะห์ปัญหาในระดับที่มนีัยสำคัญต่ออนาคตขององค์การ ช่วยให้องค์การ

สามารถดำเนินงานและใช้ทรัพยากรในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสำเร็จ

ดีกว่าการบริหารงานตามปกติ เนื่องจากการดำเนินงานเชงิกลยุทธ์จะมกีารศกึษา วิเคราะห์ 

และจัดระบบความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ขององค์การอย่างรัดกุมและชัดเจน ทำให้การ

ดำเนนิงานและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสทิธิภาพ สามารถ 

วางแผนการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม มีเทคนิคหรอืกลยุทธ์การ

ดำเนนิงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจและดูแล

ผูร้ับบริการอย่างใกล้ชิด การพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขดีสมรรถนะสูง หรอืองค์การ 

ที่มขีีดสมรรถนะสูงไปสู่ความสำเร็จนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของ

บุคลากรในองค์การแล้ว ยังต้องอาศัยผูน้ำ ที่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่งเสริม 

การดำเนินงานงานและการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงดว้ยการเสริมทักษะ ความรู้

ความสามารถของสมาชิกในองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ

ความสำเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบันได้ 

ซึ่งผูน้ำ ที่ดนีั้นนอกจากจะต้องมคีวามรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ แล้วยังตอ้งเป็นบุคคลที่เข้าใจ 

ในบทบาทหนา้ที่ที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองเพื่อใหบ้ริหารงานในโลกาภวิัตน์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรา สงครามศร ี(2558) 

พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ มีอทิธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน นอกจากนีป้ระสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ยังได้รับอิทธิพลทางออ้มจากสภาพแวดล้อมแบบเปิด ความรู้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศวดี เชือ้วงศ์พรหม (2563) พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของ

ผูบ้ริหาร และวัฒนธรรมองค์กร มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

ผลดา้นวัฒนธรรมองค์การมีอทิธิพลสูงสุด (β=.873) รองลงมาคือ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 

(β= .360) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .689 ซึ่งภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
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และวัฒนธรรมองค์กร ร่วมกันทำนายได้ 68.90 % สอดคล้องกับงานวิจัยของ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิศาข์ บรรเทา (2564) ได้ทำการวิจัย อิทธิพลของภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้

สมดุล (SLE5) (β=.263) ดา้นการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (SLE1) (β=.244) และด้านการ

บริหารทรัพยากรในองค์การ (SLE2) (β=.233) มอีิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ

สำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับผลการดำเนินงานของสำนักงาน

พัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 ได้รอ้ยละ 58.20 (Adjusted 

R2 = .582) สอดคล้องกับแนวคิดของ Lear (2012) ที่กล่าวไว้ว่า ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ เป็น

กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ และการสื่อสารไปยังผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ ให้ตดิตามและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุและรักษา

ความสามารถในการแข่งขัน และเพื่ออนาคตองค์กร เช่นเดียวกับ Robbins & Coulter 

(2013) ที่ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ เป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง

ประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ และการควบคุมหรอืการประเมินผล รวมทั้ง

การสรา้งแรงจูงใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน โดยใช้ความเป็นผูน้ำให้คนอื่น

ดำเนนิการด้วยความสมัครใจ 

  ส่วนภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ 

(SLE2) ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ (SLE3) และด้านการปฏิบัติ

อย่างมีคุณธรรม (SLE4) ไม่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทีผ่ลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็น

เพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม  

บางแห่ง ยังไม่ได้ส่งเสริมระบบการจัดการในเรื่องค่าตอบแทนยกย่องชมเชย การเลื่อน

ตำแหน่งที่ชัดเจนยุติธรรม การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

ในการปฏิบัติงาน ไม่มีการกำหยดแบบแผนในการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก รวมทั้งการจัดการระบบการพิจารณาการเลื่อนขัน้เลื่อน

เงินเดอืนทีโ่ปร่งใสและยุติธรรม จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 

ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี

ประสิทธิภาพ และด้านการปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
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การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเสริมสร้างและพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร

ด้านการจัดการ โดยควรนำระบบการบริหารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้

สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง และควรมีการกำหนดใหม้ีการตรวจสอบการ

บริหารงานโดยให้รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ด้านบุคลากร ควรจัดสรรและ

จัดหา 

บุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดบทบาทหนา้ที่และมอบหมายงาน 

ให้บุคลากรรับผดิชอบอย่างชัดเจนและตรงกับความรูค้วามสามารถ และด้านวัสดุอุปกรณ์ 

โดยควรจัดสรรและนำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทำงาน 

รวมทั้งเลือกใช้ตดิตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดคุ้มค่า และประโยชน์ใช้สอย 

  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเสริมสร้างและพัฒนาปัจจัยภาวะผูน้ำเชิงกล

ยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 

ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มปีระสิทธิภาพ โดยการจัดฝึกอบรมสัมมนา เพื่อ

ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพลังผลักดันการทำงาน

ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน และสามารถกำหนดแบบแผนในการทำงานได้สอดคล้อง

กับสภาพการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยการ

ฝกึอบรมเพื่อพัฒนาให้ผูบ้ังคับบัญชามีความสามารถในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการ

บริหารงานได้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอด

นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย 

  1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยควรจัดให้มีช่องทางสำหรับคนชราและผูพ้ิการอย่าง

เพียงพอ รวมทั้งจัดบรรยากาศและแสงสว่างในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม 

และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยควรจัดหาและนำเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่ทันสมัย มาใชใ้นการให้บริการ รวมทั้งกระตุ้นใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาการ

ให้บริการทั้งดา้นปริมาณและด้านคุณภาพ ให้มากขึ้น 

  1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรใหค้วามสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นงบประมาณ และด้านวิธีการทำงาน เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม ตามลำดับ โดยควรให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้บุคลากร

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ เสียสละมีจิตสำนึกที่ดี หน่วยงานควรเน้นมีการวาง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความต้องการและจำเป็นเร่งด่วน  และยึดถือและ

มุ่งม่ันการปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด 

  1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรใหค้วามสำคัญเกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหาร ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  

เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม ตามลำดับ โดยผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของทั้งผูใ้ห้ 

และผู้รับบริการ และกำหนดแผนกลยุทธ์ในหน่วยงานของท่านได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของหน่วยงาน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรทำการวิจัยวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยทำการเปรียบเทียบกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดนครพนม เพื่อที่จะได้ทราบอิทธิพล 

ของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละอำเภอ 

  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกับ  

อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น 
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  2.3 ควรมีการศกึษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชงิกล

ยุทธ์ การสร้างทีมงานของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

  2.4 ควรมีการศกึษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติขั้นสูงขึน้ไป เช่น  

การวิเคราะห์ถดถอยโลจีสติก การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวจิัย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา ตำแหน่ง รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล ตำแหน่ง รองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 4. นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม 

 5. นายสัญติยากร พรมวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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รหัสของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
******************************* 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา “อิทธิพลของปัจจัยทางการ

บริหาร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม” คำตอบจากแบบสอบถามฉบับ

นีจ้ะเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจงึ

ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิมากที่สุด 

 2.  แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 3 ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3. คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี*** 

                                นางสาวเรียวฤดี รันศรี 

     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 13 

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืข้อความลงในช่องว่าง  

ตามความเป็นจริง 
 

               1. เพศ 

      ชาย                 

      หญิง 

  2. อายุ 

      ไม่เกิน 30  ปี        

      31-40  ปี 

      41-50  ปี          

      51-60 ปี  

  3. ระดับการศกึษา 

      ต่ำกว่าปริญญาตรี  

      ปริญญาตร ี 

       สูงกว่าปริญญาตรี 

  4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

      1-5  ปี    

      6-10 ปี 

      11-20 ปี   

      21 ปี ขึน้ไป 

  5. ตำแหน่ง 

      ข้าราชการ   

      ลูกจ้างประจำ 

      พนักงานจ้างตามภารกิจ  

      พนักงานจ้างทั่วไป 

  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

   ระบุ................................................................. 
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 ตอนที่ 2 ปัจจัยทางการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอำเภอ 

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในรายการเป็นการสำรวจตามความคิดเห็น

ของท่านเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม โดยเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ

ท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

   5    หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

   4    หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

   3    หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

   2    หมายถึง  เห็นดว้ยน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

บุคลากร      

1 หน่วยงานของท่านมีการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตัง้

บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับงาน 
     

2 หน่วยงานของท่านมบีุคลากรปฏิบัติงานเพียงพอ      

3 หน่วยงานของท่านกำหนดบทบาทหนา้ที่และมอบหมาย

งานให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจนและตรงกับความรู้

ความสามารถ 

     

4 หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มอีบรมพัฒนาความรู ้

ทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ

ที่ด ี

     

5 หน่วยงานของท่านได้ถ่ายทอดสอนงานและสามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ นอกเหนอืจากสายงานที่ตน

รับผิดชอบ 
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ข้อ ประเด็น/ ขอ้คำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

งบประมาณ      

1 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า 
     

2 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โดยคำนึงถึงความต้องการและจำเป็นเร่งด่วน 
     

3 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการต่าง ๆ 
     

4 หน่วยงานของท่านมีการควบคุมและประเมินผลการใช้

จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     

วัสดุอุปกรณ์      

1 หน่วยงานของท่านมีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้

เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
     

2 การเลือกใช้ตดิตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่

ประชาชน โดยคำนงึถึงความประหยัดคุ้มค่า และ

ประโยชน์ใช้สอย 

     

3 หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ 
     

4 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ทันต่อ

การปฏิบัติงาน 
     

5 หน่วยงานของท่านสำรวจความต้องการการใชว้ัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อจัดสรรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

     

6 หน่วยงานของท่านมีการจัดซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 
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ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การจัดการ      

1 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานตาม

ภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการ

ปฏิบัติงาน 

     

2 หน่วยงานของท่านมีการบริหารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่

ทันสมัย สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง 
     

3 หน่วยงานของท่านกำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่องและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดทุกครั้ง 
     

4 หน่วยงานของท่านได้ตรวจสอบการบริหารงานโดยให้

รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน 
     

คุณธรรมจริยธรรม      

1 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมในการนำหลักธรรมและ

จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และความเพียร 

มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

     

2 หน่วยงานของท่านสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานเป็นไป

ด้วยความรับผดิชอบ เสียสละมีจิตสำนึกที่ดี 
     

3 หน่วยงานของท่านวางตัวบุคลากรผูป้ฏิบัติงานได้

เหมาะสมกับตำแหน่งหนา้ที่ ไม่มกีารใช้อำนาจหน้าที่

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรอืให้พวกพ้อง 

     

4 หน่วยงานของท่านมีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรม

จรยิธรรมและกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนสำหรับ

ผูฝ้่าฝนืหรอืประพฤติผิด 
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ข้อ ประเด็น/ ขอ้คำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

วิธีการทำงาน      

1 หน่วยงานของเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หรือ

เทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อใหบุ้คลากรสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ 

     

2 หน่วยงานของท่านยึดถือและมุ่งม่ันการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด 
     

3 หน่วยงานของท่านให้ความสำคัญและพัฒนาวิธีการ

เทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา 
     

4 หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับการฝกึอบรม

วิธีการหรือเทคนิคในการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่าง

ต่อเนื่อง 

     

 

 ตอนที่ 3 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในรายการเป็นการสำรวจตามความคิดเห็น

ของท่านเกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารในหน่วยงานของท่านของท่าน โดยเขียน

เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การ

พิจารณาดังนี้ 

   5    หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

   4    หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

   3    หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

   2    หมายถึง  เห็นดว้ยน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถวิเคราะห์

ปัจจัยภายในภายนอกและนำมากำหนดเป็น

แผนกลยุทธ์ได้  

     

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแผน

กลยุทธ์ในหน่วยงานของท่านได้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานของท่าน 

     

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถตัดสินใจ

ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานได้สอดคล้อง

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีกลวิธีในการกระตุน้

และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

     

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถเชื่อมโยงและ

ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรมและเข้าใจง่าย 

     

การบริหารทรัพยากรในองค์การ 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสนับสนุนส่งเสริมการ

เรียนรู้ของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

ทำงาน 

     

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการบริหารจัดการ

งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

     

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัดระบบบริหาร

จัดสรรหน้าที่ความรับผดิชอบได้เหมาะสมกับ

ความรูค้วามสามารถในหน่วยงานของท่าน 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริหารทรัพยากรในองค์การ (ต่อ) 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการกระตุน้และ

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใช้ศักยภาพอย่าง

เต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

     

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมระบบ

การจัดการค่าตอบแทนยกย่องชมเชยรวมถึง

การเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนยุติธรรม  

     

การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนด

ค่านยิมเพื่อเป็นหลักยึดในการทำงานร่วมกัน

ในกลุ่มงาน 

     

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแบบ

แผนในการทำงานได้สอดคล้องกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

     

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดใีน

การทำงาน 

     

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสร้างค่านยิมให้

บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี 

     

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นพลังผลักดันการ

ทำงานของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานของ

ท่าน 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติต่อ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ทุกคน

โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

     

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นผูท้ี่มคีวามซื่อสัตย์

สุจรติในการปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอ

ปลาย 

     

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติงานโดย

คำนงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

     

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความรักและเอือ้

อาทรต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาและประชาชนใน

พืน้ที่ทุกคน 

     

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านพิจารณาการเลื่อนขั้น

เลื่อนเงนิเดือนดว้ยความโปร่งใสยุติธรรม 

     

การควบคุมองค์การให้สมดุล 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจและ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรใน

หน่วยงานของท่านได้อย่างเหมาะสม 

     

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการได้อย่าง

เหมาะสม 

     

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความยืดหยุ่นในการ

บริหารงาน 

     

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถจัด

อัตรากำลังบุคลากรได้เหมาะสมกับภาระงาน 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การควบคุมองค์การให้สมดุล (ต่อ) 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านบริหารงานโดย

คำนงึถึงความพึงพอใจของทั้งผูใ้ห้และ

ผูร้ับบริการ 

     

6 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสุขในการทำงาน 

     

 

 ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในรายการเป็นการสำรวจตามความคิดเห็น

ของท่านเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานของท่านของท่าน โดยเขียน

เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การ

พิจารณาดังนี้ 

   5    หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

   4    หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

   3    หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

   2    หมายถึง  เห็นดว้ยน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ข้อ ประเด็น/ ขอ้คำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การให้บริการอย่างเสมอภาค      

1 หน่วยงานของท่านมีความกระตอืรอืร้นและเอาใจใส่ใน

การให้บริการ 
     

2 หน่วยงานของท่านมกีารบริการด้วยความเป็นกันเอง      

3 หน่วยงานของท่านมีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน 

- หลัง 
     

- 
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ข้อ ประเด็น/ ขอ้คำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การให้บริการอย่างเสมอภาค (ต่อ)      

4 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเหมอืนกันทุกรายไม่

เลือกปฏิบัติ 
     

5 หน่วยงานของท่านมีการให้บริการด้วยความถูกต้อง

ยุติธรรม 
     

การให้บริการอย่างทันเวลา      

1 หน่วยงานของท่านมีการ เปิด – ปิด  บริการทีต่รงเวลา      

2 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่

กำหนด 
     

3 หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนในการให้บริการมคีวาม

เหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนด 
     

4 หน่วยงานของท่านกำหนดระยะเวลาการให้บริการมี

ความเหมาะสมกับงาน 
     

5 หน่วยงานของท่านมีการบริหารจัดการโดยอาศัยการใช้

ทักษะเครื่องมือหรอืเทคนิคในการบริหารจัดการงานหรือ

บริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในเวลาที่กำหนด 

     

การให้บริการอย่างเพียงพอ      

1 หน่วยงานของท่านมบีุคลากรที่ใหบ้ริการอย่างเพียงพอ      

2 หน่วยงานของท่านมีอาคารสถานที่ที่ให้บริการทีม่ีความ

เหมาะสม 
     

3 หน่วยงานของท่านมีช่องทางสำหรับคนชราและผู้พิการ

อย่างเพียงพอ 
     

4 หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศและแสงสว่างมีความ

เหมาะสม 
     

5 หน่วยงานของท่านมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อ

การให้บริการ เช่น  ที่นั่งรอ หอ้งน้ำประชาชน  เป็นต้น 
     

- 
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ข้อ ประเด็น/ ขอ้คำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง      

1 หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความสม่ำเสมอ      

2 หน่วยงานของท่านให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่

ซ้ำซ้อน 
     

3 หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์และให้บริการ 

ต่าง ๆ มีความชัดเจน   
     

4 หน่วยงานของท่านผูใ้ห้บริการมคีวามรับผดิชอบและ

มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 
     

5 หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความถูกต้องและ

แม่นยำ 
     

การให้บริการอย่างก้าวหนา้      

1 หน่วยงานของท่านมกีารใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่ทันสมัย ในการให้บริการ 
     

2 หน่วยงานของท่านมกีารรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการให้บริการ                 

เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น หรอืแบบประเมินการบริการ 
     

3 หน่วยงานของท่านมกีารรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของ

ผูม้ารับบริการ 
     

4 หน่วยงานของท่านมกีารเปิดช่องทางการใหบ้ริการ และ

การเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย 
     

5 หน่วยงานของท่านสามารถพัฒนาการให้บริการทั้งด้าน

ปริมาณและด้านคุณภาพ 
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 ตอนที่ 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อมั่นและค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน แปลผล 

1. ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม .989 ใช้ได้ 

 1.1 บุคลากร .901 ใช้ได้ 

 1.2 งบประมาณ .922 ใช้ได้ 

 1.3 วัสดุอุปกรณ์ .952 ใช้ได้ 

 1.4 การจัดการ .952 ใช้ได้ 

 1.5 คุณธรรมจริยธรรม .956 ใช้ได้ 

 1.6 วิธีการทำงาน .940 ใช้ได้ 

2. ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม .922 ใช้ได้ 

 2.1 การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  .787 ใช้ได้ 

 2.2 การบริหารทรัพยากรในองค์การ .716 ใช้ได้ 

 2.3 การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี 

     ประสิทธิภาพ .942 

ใช้ได้ 

 2.4 การปฏิบัติอย่างมคีุณธรรม .929 ใช้ได้ 

 2.5 การควบคุมองค์การให้สมดุล .947 ใช้ได้ 
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แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน แปลผล 

3. ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม  

จังหวัดนครพนม .986 ใช้ได้ 

 3.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค .953 ใช้ได้ 

 3.2 การให้บริการอย่างทันเวลา .943 ใช้ได้ 

 3.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ .955 ใช้ได้ 

 3.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง .907 ใช้ได้ 

 3.5 การให้บริการอย่างก้าวหนา้ .963 ใช้ได้ 

ภาพรวมทั้งฉบับ .966 ใช้ได้ 
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ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 ตอนที่ 2 ปัจจัยทางการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอำเภอ 

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

บุคลากร ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านมกีารคัดเลือกและการบรรจุแต่งตัง้บุคลากรได้

อย่างเหมาะสมกับงาน .453 

2 หน่วยงานของท่านมบีุคลากรปฏิบัติงานเพียงพอ .410 

3 หน่วยงานของท่านกำหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้

บุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจนและตรงกับความรู้ความสามารถ .413 

4 หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มอีบรมพัฒนาความรู ้ทักษะ

เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพที่ดี .291 

5 หน่วยงานของท่านได้ถ่ายทอดสอนงานและสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได้ นอกเหนอืจากสายงานที่ตนรับผิดชอบ .583 

งบประมาณ  

1 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า .430 

2 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย

คำนึงถึงความต้องการและจำเป็นเร่งด่วน .370 

3 หน่วยงานของท่านมกีารดำเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการกำหนดแผนงานโครงการต่าง ๆ .527 

4 หน่วยงานของท่านมกีารควบคุมและประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ .502 
- 
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วัสดุอุปกรณ์ ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านมกีารนำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน .484 

2 การเลือกใช้ตดิตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

โดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า และประโยชน์ใช้สอย .563 

3 หน่วยงานของท่านมวีัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ .460 

4 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ทันต่อการ

ปฏิบัติงาน .360 

5 หน่วยงานของท่านสำรวจความต้องการการใชว้ัสดุอุปกรณ์ เพื่อ

จัดสรรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่าง

สม่ำเสมอ .427 

6 หน่วยงานของท่านมกีารจัดซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใชง้าน .410 

การจัดการ  

1 หน่วยงานของท่านมกีารวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจอย่าง

ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน .440 

2 หน่วยงานของท่านมกีารบริหารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 

สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จริง .395 

3 หน่วยงานของท่านกำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ

ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดทุกครั้ง .370 

4 หน่วยงานของท่านได้ตรวจสอบการบริหารงานโดยให้รายงานผล

การดำเนินงานทุก 3 เดือน .388 
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คุณธรรมจริยธรรม ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมในการนำหลักธรรมและจริยธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และความเพียร มาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที ่ .473 

2 หน่วยงานของท่านสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ

รับผิดชอบ เสียสละมีจิตสำนึกที่ดี .457 

3 หน่วยงานของท่านวางตัวบุคลากรผูป้ฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ

ตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีการใชอ้ำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตนหรอืให้พวกพ้อง .455 

4 หน่วยงานของท่านมกีารกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

และกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนสำหรับผู้ฝ่าฝนืหรอืประพฤติ

ผดิ .470 

วิธีการทำงาน  

1 หน่วยงานของเน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หรือเทคนิค

การปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ .512 

2 หน่วยงานของท่านยึดถือและมุ่งม่ันการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ราชการอย่างเคร่งครัด .519 

3 หน่วยงานของท่านให้ความสำคัญและพัฒนาวิธีการเทคนิคการ

ปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา .488 

4 หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับการฝกึอบรมวิธีการ

หรอืเทคนิคในการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง .467 
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 ตอนที่ 3 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก

และนำมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ได้  .429 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ในหน่วยงาน

ของท่านได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานของ

ท่าน .404 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการ

บริหารงานได้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง .440 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีกลวิธีในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา .437 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายสู่

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย .436 

การบริหารทรัพยากรในองค์การ  

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน .373 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่า .386 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัดระบบบริหารจัดสรรหน้าที่ 

ความรับผดิชอบได้เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถใน

หน่วยงานของท่าน .412 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน .454 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมระบบการจัดการ

ค่าตอบแทนยกย่องชมเชยรวมถึงการเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน

ยุติธรรม  .401 
- 
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การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดค่านิยมเพื่อเป็นหลักยึดใน

การทำงานร่วมกันในกลุ่มงาน .538 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถกำหนดแบบแผนในการทำงานได้

สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก .529 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดใีนการทำงาน .386 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสร้างค่านยิมใหบุ้คลากรเกิดความรักความ

สามัคคี .657 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นพลังผลักดันการทำงานของบุคลากร

ทุกคนในหน่วยงานของท่าน .548 

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน

ในพืน้ที่ทุกคนโดยยึดหลักคณุธรรมจริยธรรม .676 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นผูท้ี่มคีวามซื่อสัตย์สุจรติในการ

ปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย .567 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน .539 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความรักและเอือ้อาทรต่อผู้ ใต้บังคับ

บัญชาและประชาชนในพื้นที่ทุกคน .537 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนเงนิเดือนดว้ย

ความโปร่งใสยุติธรรม .614 
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การควบคุมองค์การให้สมดุล ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจและตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้อย่างเหมาะสม .627 

2 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการ

ของผูร้ับบริการได้อย่างเหมาะสม .502 

3 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน .631 

4 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านสามารถจัดอัตรากำลังบุคลากรได้

เหมาะสมกับภาระงาน .684 

5 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านบริหารงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของ

ทั้งผูใ้ห้และผูร้ับบริการ .658 

6 ผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

มีความสุขในการทำงาน .450 

 

 ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

การให้บริการอย่างเสมอภาค ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านมคีวามกระตอืรอืร้นและเอาใจใส่ในการ

ให้บริการ .555 

2 หน่วยงานของท่านมกีารบริการด้วยความเป็นกันเอง .554 

3 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง .685 

4 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเหมอืนกันทุกรายไม่เลือก

ปฏิบัติ .706 

5 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการด้วยความถูกต้องยุติธรรม .701 
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การให้บริการอย่างทันเวลา ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านมกีาร เปิด – ปิด  บริการที่ตรงเวลา .645 

2 หน่วยงานของท่านมกีารให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด .553 

3 หน่วยงานของท่านมขีั้นตอนในการให้บริการมคีวามเหมาะสมกับ

ระยะเวลาที่กำหนด .668 

4 หน่วยงานของท่านกำหนดระยะเวลาการให้บริการมคีวาม

เหมาะสมกับงาน .617 

5 หน่วยงานของท่านมกีารบริหารจัดการโดยอาศัยการใช้ทักษะ

เครื่องมือหรือเทคนิคในการบริหารจัดการงานหรอืบริการให้

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในเวลาที่กำหนด .701 

การให้บริการอย่างเพียงพอ  

1 หน่วยงานของท่านมบีุคลากรที่ใหบ้ริการอย่างเพียงพอ .662 

2 หน่วยงานของท่านมอีาคารสถานที่ที่ให้บริการที่มคีวามเหมาะสม .604 

3 หน่วยงานของท่านมช่ีองทางสำหรับคนชราและผูพ้ิการอย่าง

เพียงพอ .616 

4 หน่วยงานของท่านมบีรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสม .728 

5 หน่วยงานของท่านมสีิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น  ที่นั่งรอ ห้องนำ้ประชาชน  เป็นต้น .671 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

1 หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความสม่ำเสมอ .740 

2 หน่วยงานของท่านให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อน .688 

3 หน่วยงานของท่านมกีารประชาสัมพันธ์และให้บริการ 

ต่าง ๆ มคีวามชัดเจน   .552 

4 หน่วยงานของท่านผู้ให้บริการมคีวามรับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน .708 

5 หน่วยงานของท่านให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นยำ .724 
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การให้บริการอย่างก้าวหนา้ ค่าอำนาจจำแนก 

1 หน่วยงานของท่านมกีารใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่ทันสมัย ในการให้บริการ .685 

2 หน่วยงานของท่านมกีารรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการให้บริการ                 

เช่น ตู้แสดงความคิดเห็น หรอืแบบประเมินการบริการ .732 

3 หน่วยงานของท่านมกีารรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้มารับ

บริการ .632 

4 หน่วยงานของท่านมกีารเปิดช่องทางการใหบ้ริการ และการ

เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย .677 

5 หน่วยงานของท่านสามารถพัฒนาการให้บริการทั้งด้านปริมาณ

และด้านคุณภาพ .626 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ-สกุล   นางสาวเรียวฤดี รันศร ี 

วัน เดือน ปีเกิด   26 สิงหาคม 2534 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 181 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม  

  จังหวดันครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 

  โทรศัพท์ 095-193-9222 

ตำแหน่งปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไป 

สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก   

  ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

  48000 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ 2553 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

     ตำบลในเมอืง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 พ.ศ. 2557 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 พ.ศ. 2565 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสน 

  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2559-2561 พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)   

 พ.ศ. 2561-2564 นักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก 

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 


