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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 2) ปญหา
อุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และ 3) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เปนการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมืออ
ในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลแบบเจาะลึกจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการที่เปนพนักงาน
เทศบาลตําบลหลักหา และประชาชนที่เปนแกนนําชุมชน จํานวนทั้งส้ิน 59 คน  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1.  กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประสบความสําเร็จอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ ประสบความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง ไดแก กระบวนการปฏิบัติงาน
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและดานการพัฒนาองคการ สวนที่ประสบความสําเร็จอยูในระดับนอยที่สุด ไดแก 
กระบวนการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาเทศบาล 
 2.  ปญหา อุปสรรค ของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการดานแผนพัฒนาของเทศบาล 
คือการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนามากเกินไป ดานคุณภาพการใหบริการ คือขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
ในการวางแผนการใหบริการ ดานการปฏิบัติราชการ คือการจัดประชุมระหวางผูบริหารเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมีนอยเกินไป ดานการพัฒนาองคการ คือไมสามารถสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริม
ใหไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ไดแก จัดโครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนามากที่สุด จัดตั้งผูนําชุมชนใหเขามามีบทบาทในการประสานงานระหวางเทศบาลกับชุมชนจัดประชุมระหวางผูบริหาร
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหมากขึ้นจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร   
               
คําสําคัญ: กระบวนปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ, แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน 
 

Abstract 
 

This research aimed to: 1) study the operation process of effectiveness of local government 
performance; 2) study problems and obstacles of the operation process of effectiveness of local government 
performance; and 3) study development guidelines for effectiveness of local government performance. 
The research instruments were carried out using documents study and qualitative research methodology 
based on the structured interview form. The research gathered all the in-depth information from experts 
with in-depth knowledge of effectiveness of local government performance. The research samples were 
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59 municipal employees under Lakha Sub-district Municipality, Ban Phaeo District, Samutsakhon Province 
and the people who were appointed to be community leaders. 

The findings of this research were as follows: 
1.  The highest level of success in aspect of the operation process of effectiveness of local 

government performance was the operation process of service quality which was rated at the highest 
level, followed by the operation process of efficiency of local government performance and organizational 
development which were rated at a moderate level. Whereas, the lowest level of success was the operation 
process of effectiveness of local government performance in following up and monitoring the sub-district 
development planning. 

2.  Problems and obstacles of the operation process of effectiveness of local government 
performance consisted of the following aspects: the sub-district development planning aspect (excessively 
organizing the projects or activities for following up and monitoring the sub-district development planning); 
service quality aspect (lack of people’s participation in planning services); local government performance 
aspect (holding fewer administrator's meetings to improve effectiveness of local government performance); 
organizational development aspect (unable to support and request budget allocation from related 
government sector to develop qualified municipal employees to pursue further studies beyond the 
Bachelor's degree) 

3.  Development approach for effectiveness of local government performance were as follows: 
organizing the projects or activities which are most compatible with the sub-district development planning; 
appointing community leader who plays roles in the collaboration between sub-district municipality and 
communities; organizing administrator's meetings to greatly improve effectiveness of local government 
performance; and organizing employee training and development programs. 
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1. บทนํา 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนมาตรการหน่ึงที่กํากับการปฏิบัติราชการของไทยตามที่ไดมีการกําหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เริ่มใชครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 
2547 ถือเปนกลไกสําคัญในการยกระดับความสามารถและมาตรฐานการทํางานของระบบราชการภายใตเปาประสงคของการ
พัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนสวนหน่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ทั้งน้ี เพื่อเชื่อมโยง
เขากับระบบประเมินผลที่วัดผลสําเร็จของภารกิจหรือโครงการ โดยการสรางแรงกระตุนจูงใจในการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก การจัดสรรเงินรางวัลที่ไมเปนตัวเงินใหแกสวนราชการและบุคลากรที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงในการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดดําเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยเรียกวา “เงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ”โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แตหลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) ไดวางเงื่อนไขใหสวนราชการตาง ๆ นําระบบบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิมา
ประยุกตใชอยางจริงจัง จึงทําใหทุกสวนราชการตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธ์ิของงาน
อยางเปนรูปธรรม วิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิ และขอตกลงผลงาน ซ่ึงจัดทําทุกระดับลดหล่ันกันลงมา 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนขอกําหนดซ่ึงเปนสวนสําคัญของประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ 
เปรียบเสมือนกติกาที่กํากับทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองและสนับสนุนตอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยใน
องครวม โดยที่กรอบการประเมินเปนการสรางความผูกพันตอองคการที่จะตองมีการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ภายใต 4 มิติหลัก ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคการ ซ่ึงเปนการนําเอาแนวคิด
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การบริหารองคการที่ใหความสําคัญกับส่ิงที่เปนตัวเงินและที่ไมใชตัวเงิน รวมทั้งการวัดผลงานและตัวบงชี้ศักยภาพมาปรับประยุกต
ใหเปนมิติหลักเพื่อกํากับทิศทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเปนเครื่องมือการบริหารรัฐกิจสมัยใหมที่จะชวยใหเกิดการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามนัยมาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เชน ดาน
ภาระรับผิดชอบ (accountability) เพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูลแกประชาชนเก่ียวกับการใชอํานาจรัฐ และการใชเงินแผนดิน
วากอใหเกิดประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพการใหบริการหรือไม อยางไร และเพื่อเกิดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนใหบุคลากรทุกระดับใน
องคการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักขององคการโดยมุงหวังจะเปนการยกระดับ
ความสามารถและมาตรฐานการทํางานของระบบราชการใหสูงขึ้นอยางมีดุลยภาพ 

การบริหารงานทองถิ่น ถือเปนรูปแบบราชการสวนทองถิ่นภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขึ้นใหมใหสอดคลองกับสวนราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จึงกําหนดใหนําคะแนนการประเมินการบริหารจัดการที่ดีของกรม 
รวมกับคะแนนการประเมินผลความพึงพอใจของการใชบริการจากหนวยงานที่เปนกลางมาเปนเกณฑการประเมินการบริหาร
จัดการที่ดีของปงบประมาณที่ลวงมาแลวไมนอยกวารอยละ 60 และจะตองผานการประเมินประสิทธิผลขององคการ 4 มิติ 
ไดแก มิติดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาทองถิ่น มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และมิติดานการพัฒนาองคการ โดยตองผานการประเมินไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนประเมินรวมทั้งหมดขององคการ จึง
จะสามารถนําผลการประเมินดังกลาวมากําหนดอัตราประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษไดในการสรางแรงจูงใจและจัดสรร
งบประมาณทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินในการปฏิบัติราชการขององคการและบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 
กันยายน 2546 ที่ไดเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามที่ ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงาน
กับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลและจะไดรับส่ิงจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง เพื่อ
เสริมสรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพและมุงสูเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีการประเมินผล
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งแตป พ.ศ. 2549 ซ่ึงพบวาผลการประเมิน
ในแตละปมีความแตกตางกัน โดยสามารถเปรียบเทียบไดจากสรุปผลการประเมินผลประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ดังตารางตอไปดังน้ี  
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ 

คะแนนตามมิติและตัวช้ีวัด (80 คะแนน) 
มิติ
ที่ 

มิติการประเมิน 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ป 52 

คะแนน 
ป 53 

คะแนน 
ป 54 

คะแนน 
ป 55 

คะแนน 
ป 56 

1 ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
ของเทศบาล 

15 13 
 

12 12 14 11 

2 ดานคุณภาพการใหบริการ 25 23 23 24 22 19 
3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ 

ราชการ 
20 14 14 18 15 16 

4 ดานการพัฒนาองคการ 20 19 19 19 19 20 
คะแนนการประเมินการบริหารจัดการที่ดี

ของปที่ผานมา 
20 16 14 18 14 16 

รวมคะแนน 100 85 82 91 84 82 
ที่มา รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-2556 
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จากตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผลการประเมินผลประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขางตนเปนขอมูลเชิงปริมาณ
ทั้งหมด ไมใชขอมูลเชิงคุณภาพ จึงทําใหไมทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพวจังหวัดสมุทรสาครไดอยางชัดเจน จึงไมสามารถนําไปแกไข ปรับปรุง และหาแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซ่ึงถาหากทราบกระบวนการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคเก่ียวกับประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการก็จะสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
สรางแรงจูงใจใหแกองคการและบุคลากรทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ อุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการอยางไร และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล เพื่อนําผลที่ไดรับจากปญหา อุปสรรค และกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมาแกไข 
ปรับปรุง และพัฒนาองคการในการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติราชการอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งเปนขอมูลใหกับผูบริหารนําไปพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธ์ิเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยแทจริง 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

    2.1  เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          2.2  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          2.3  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา 
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

          จากวัตถุประสงคดังกลาวนําไปสูประโยชนที่ผูวิจัยคาดวาจะไดรับคือ ทําใหไดขอมูลเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยแบงเปนประเดน็ตาง ๆ 
ดังน้ี 

3.1  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ “ประสิทธิผล”เปนการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวขององคการโดยมีการใชทรัพยากรทางการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สวน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลังของแตละคนที่ไมเหมือนกัน สภาพรางกายจิตใจ 
การศึกษา ความรูความสามารถ ความถนัด โดยมีปจจัยสนับสนุนใหเกิดความแตกตางจากการประเมินของผูบังคับบัญชาแลวให
คะแนนออกมาในระดับตํ่า ปานกลาง และระดับสูง ซ่ึงมีผลตอการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหขาราชการผูน้ันมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ สวนคําวา“ประสิทธิภาพ”สามารถมองได 2 แงมุมคือ ในเชิงธุรกิจ ประสิทธิภาพจะหมายถึง
ความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลผลิต (output) ที่ไดรับ หากการใชวัตถุดิบที่เปนปจจัยนําเขาในการผลิตที่นอย 
และระบบใหผลผลิตมีมูลคาสูงกวา มูลคาของวัตถุดิบตั้งตนบวกกับคาดําเนินการโดยที่มูลคาของผลผลิตยิ่งสูงกวาการลงทุนมาก
เทาใด ยอมแสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงของการผลิตน้ัน แตถามองในอีกแงหน่ึงในเชิงของการปฏิบัติงานจะหมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการทํางานที่ถูกตอง รวดเร็วขึ้นกวาเดิม และทันตามกําหนดเวลา นอกจากน้ียังตองใชทรัพยากรทั้งคนและ
อุปกรณไดอยางเหมาะสม คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีการนําเทคนิคตาง ๆ เขามาใชเพื่อชวยลดขั้นตอนการทํางานลง 
ทําใหเกิดความสะดวกมากขึ้นงานตาง ๆ สามารถเสร็จไดทันตามกําหนดเวลา กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการและเกิด
การสูญเสียตอทรัพยากรนอยที่สุด ซ่ึงถาผลการปฏิบัติงานดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง (ภรณี กีรติบุตร, 2529: 
65) 
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3.2  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานคือการวัดเพื่อใหทราบวาผลการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละคนไดผลเปนประการใด แลวนําเอาผลที่วัดไดน้ันมาประเมินคาวามีคาเปนอยางไร เพื่อใชประ
โยชนในการบริหารงานงานบุคคลใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว เชน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ เล่ือนขั้นเงินเดือน
ประจําปหรือเพื่อพัฒนาบุคคลการแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินทราบผลการปฏิบัติงานของตนวามีขอเดนขอดอยอยางไร 
เพื่อจะไดปรับปรุงการทํางานของตนใหดีขึ้น และผลการประเมินยังจะเปนเครื่องชวยพิจารณาหาความตองการในการฝกอบรม
ดวย เปนตน ดังน้ัน การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลหลักหา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2542 จึงแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานแผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ 
ดานการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคการ (กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

3.3  แนวคิดเก่ียวกับวิเคราะหปญหาอุปสรรคตามหลัก SWOT Analysis การวิเคราะหโดยการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะห
สภาพการณ ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง (S-strengths) และจุดออน(W-weaknesses) เพื่อใหรูตนเอง (รู เรา) รู จัก
สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส (O-opportunities) และอุปสรรค (T-threats) การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองคการ ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคการทราบถึงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคการ 
ทั้งส่ิงที่ไดเกิดขึ้นแลว และแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีที ่มีตอองคการ 
และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ที่องคการมีอยู ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนด
วิสัยทัศน กลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธระดับองคการที่เหมาะสมตอไป ประโยชนของการวิเคราะห SWOT จะชวยให
เขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการอยางไร จุดแข็งขององคการจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชน
เพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคการจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายองคการ ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปน
สถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคการ (ชูเพ็ญ วิบูลสันต,ิ 2550: 10) 

3.4  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร Gulick and Urwick (อางถึงใน อรทัย จัตุรัส, 2553: 16) ไดใหความเห็น
วา กระบวนการบริหารหรือเรียกโดยยอวา POSDCoRB น้ันประกอบดวยการวางแผน (Planning) การจัดองคการ 
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงานผล 
(Report) และงบประมาณ (Budgeting) 

3.5  กระบวนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา ประกอบดวยการวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการหรือการส่ังการ การประสานงาน การรายงานผล งบประมาณ โดยยึดหลักการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งที่ 12/2553 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ซ่ึงมีมติในที่ประชุมใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยใชหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ที่ไดปฏิบัติมาแลว และคํานึงถึงความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการ
รักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล (กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

3.6  งานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก ภรณี กีรติบุตร (2529) ใหทัศนะเรื่องประสิทธิผลขององคการ (organizational 
effectiveness) หมายถึง ความมากนอยของการที่องคการในฐานะเปนระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดโดย
ทรัพยากรและหนทางที่มีอยู โดยไมทําใหทรัพยากรและหนทางเสียหาย และโดยไมสรางความตึงเครียดที่ไมสมควรแกสมาชิก 
ซ่ึงมาตรการที่ใชในการวัดประสิทธิผลขององคการตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมายโดยเกณฑบงชี้ในการวัดประสิทธิผล คือ 
ความสามารถในการผลิตขององคการ ความยืดหยุนขององคการในรูปของความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลง
ภายในองคการและความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดขึ้นนอกองคการ และการปราศจากความกดดัน 
หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมยอยในองคการระหวางหนวยงานในองคการ 

อุดมพร สุคนธฉายา (2547: 1) กลาวถึงการศึกษาประสิทธิผลของการใหบริการประชาชนกรุงเทพมหานคร พบวา 
ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนผูมาขอรับบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จน้ัน ประชาชนมีความพอใจตอการ
บริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จอยูในระดับมาก เม่ือมาวิเคราะหรายดานแลวพบวา ประชาชนมีความพอใจในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสถานที่ใหบริการอยูในระดับมาก สําหรับดานกระบวนการใหบริการดานบุคลากรประชาชนมีความ
พอในระดับปานกลาง  
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งานวิจัยของพระจริญ จิรสุโภ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร”ี ผลการศึกษา พบวา เทศบาลมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแตละดาน พบวา มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน สวนปญหาในการ
บริหารงาน พบวา บุคลากรบางสวนยังไมทราบขอกฎหมายหรือขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานในแตละสวนของ
เทศบาล บุคลากรบางสวนยังเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และบางสวนยังเห็นแกพวกพองของตนเอง 
การทํางานในบางเรื่องไมคอยเปดโอกาสใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานตามความรูสึกของตนเองโดยไม
คํานึงถึงผลงานที่ออกมาการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลไมครอบคลุมทุกพื้นที่ แนวทางในการบริหารงานคือ เทศบาลควร
จัดอบรมใหบุคคลบางสวนที่ยังไมทราบในขอกฎหมายหรือขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงาน เพื่อใหการบริหารงานของ
เทศบาลไปในทิศทางเดียวกันคือ ยึดหลักความถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ชอบธรรม เทศบาลควรสรางทัศนคติดาน
คุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เสริมสราง
ความสามัคคีใหเกิดขึ้นแกบุคลากร เทศบาลควรเปดเผยงบประมาณประจําปในการนําไปใชจายในแตละดานและการนํา
งบประมาณไปใชน้ันใหมีความคุมคากับประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ กระบวนการบริหารงานของเทศบาลน้ันพรอมที่จะ
ตรวจสอบได เทศบาลควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน เพื่อใหการบริหารงานมีความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรควรปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและใหบริการตาง ๆ ดวยความจริงใจ เทศบาล
ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานใหมีความคุมคาเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชน และจัดสรรงบประมาณไปพัฒนา
ชุมชนใหทั่วถึงตามความเรงดวนของชุมชนโดยไมคํานึงถึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาประยุกตเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

กระบวนการ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ 
 
- การวางแผน (Planning) 
- การจัดองคการ (Organizing) 
- การบริหารงานบุคคล(Staffing) 
- การส่ังการ (Directing) 
- การประสานงาน  
  (Co- ordination) 
- การรายงานผล (Report) 
- งบประมาณ (Budgeting) 
 

 

ประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
 
   - ดานแผนพัฒนา 
     ของเทศบาล 
   - ดานคุณภาพ 
     การใหบริการ 
   - ดานการปฏิบัติราชการ 
   - ดานการพัฒนาองคกร 

 

ปญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ 

  
 - จุดแข็ง (Strengths) 
 - จุดออน (Weaknesses) 
 - โอกาส (Opportunities) 
 - อุปสรรค (Threats) 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาการดําเนินการ 
เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

 
 - ดานแผนพัฒนาของเทศบาล 
   - ดานคุณภาพการใหบริการ 
    - ดานการปฏิบัติราชการ 
    - ดานการพัฒนาองคกร 
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จากกรอบแนวคิดขางตน ผูวิจัยกําหนดความหมายของตัวแปรไวดังตอไปน้ี 
   ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่บรรลุเปาหมายในดานการบริหารงานของ

เทศบาล 4 ดาน คือ ดานแผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนา
องคการ 

          ดานแผนพัฒนาของเทศบาล หมายถึง เทศบาลมีการจัดทําแผนพัฒนาสามปที่ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของเทศบาล และหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 

          ดานคุณภาพการใหบริการ หมายถึง เทศบาลมีระดับความสําเร็จของความพึงพอใจจากประชาชนในเรื่องการ
ใหบริการอยูที่รอยละ 50 ขึ้นไป มีการใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ 

มีการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ และใหบริการประชาชนดวยความโปรงใสไมทุจริต 
          ดานการปฏิบัติราชการ หมายถึง เทศบาลสามารถบริหารเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง

และมีความคุมคาในการใชเงินงบประมาณ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และไมมีการดําเนินโครงการที่ไมถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมาย 

          ดานการพัฒนาองคการ หมายถึง เทศบาลมีการพัฒนาใหพนักงานไดรับการฝกอบรมในงานที่เก่ียวของกับตําแหนง
พัฒนาความรูโดยการสงเสริมใหพนักงานไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนําความรูความสามารถที่ไดรับการพัฒนามา
ใชในการใหบริการประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

          กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการหรือการส่ังการ การประสานงาน การรายงานผล งบประมาณ 

          การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสรางในการบริหารงาน ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          การบริหารงานบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครประกอบดวย 1) การพัฒนาบุคลากร 2) จัดบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

          การอํานวยการหรือส่ังการ (Directing) หมายถึง การมอบหมายงาน การส่ังการและการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพวจังหวัดสมุทรสาคร 

          การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผล ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง งบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          ปญหา อุปสรรค หมายถึง ปญหา อุปสรรคทีเ่ก่ียวกับการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT 

          จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ความสามารถหรือจุดเดนในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายดานประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          จุดออน (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
หลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

          โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เ อ้ืออํานวยใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร 

          อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เปนปญหาตอการปฏิบัติงานใหเปนไปดาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1244 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

          แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา 4 ดาน ไดแก ดานแผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ 
ดานการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาองคการ 

  
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยน้ีใชหลักการวิจัยแบบพหุวิธี (multiple research) ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร (document research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกมาปรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลแบบเชิง
พรรณนาซ่ึงมุงที่จะศึกษาศึกษากระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลใชกระบวนการ
บริหาร POSDCoRB  และศึกษาปญหาอุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในดาน
แผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคการ ใชการวิเคราะห 
SWOT และเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลทั้ง 4 ดาน ผูใหขอมูลที่
สําคัญ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและมีประสบการณ
โดยตรง อยางนอย 10 ป ขึ้นไป จํานวน 9 คน พนักงานเทศบาลตําบลหลักหาที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ อยางนอย 5 ป ขึ้นไป จํานวน 20 คน และตัวแทนประชาชนที่มาใชบริการที่เก่ียวของกับประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการในเขตเทศบาลตําบลหลักหา จํานวน 30 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางแบบเฉพาะเจาะลึกผูที่เก่ียวของ 
(focus group) แลวจึงนําผลการศึกษาขอมูลมาสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนขอเสนอแนะ 
 
5. ผลการวิจัย  
 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 
5.1  กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

       5.1.1  ดานแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลมีกระบวนการปฏิบัติงานในการวางแผนพรอมทั้งกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลที่เปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล มีการจัดโครงสรางองคการที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามแผน มีการสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 2 ลักษณะ คือ การสรรหาบุคคลภายนอกมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
เทศบาลสามัญและการสรรหาบุคคลภายนอกมาแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจ และมีการสรรหาไดตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีการเสนอส่ังการตามลําดับขั้นของสายการบังคับ มีการส่ือสาร 2 ทาง 
คือ จากผูบริหารของเทศบาลไปสูประชาชน และมีเสียงสะทอนจากประชาชนสูผูบริหาร มีการรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนา
ตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด และจัดทําประกาศผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาเทศบาลให
ประชาชนทราบ มีการจัดสรรงบประมาณตามขนาดของเทศบาล 

    5.5.2  ดานคุณภาพการใหบริการ เทศบาลมีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทุกป เพื่อนําผลการสํารวจมา
เปนขอมูลในการวางแผนการใหบริการ มีศูนยบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (one stop service) รองรับการ
ใหบริการประชาชน พรอมทั้งมีการจัดเจาหนาที่ออกบริการประชาชนตามคํารองขอที่ประชาชนแจงความประสงค และมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่อยูเสมอ มีการส่ังการที่เปนไปตามสายการบังคับบัญชา เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนได
ทันเวลา และทันตอความตองการของประชาชน มีการประสานงานในดานการใหบริการ 2 แบบ คือ แบบเปนทางการโดยการ
จัดทําหนังสือเพื่อติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ และแบบไมเปนทางการ โดยการใชโทรศัพท หรือส่ือสารสนเทศในการ
ประสานงาน  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหประชาชนทราบโดยการจัดทําประกาศลงเว็บไซดของเทศบาล และมีการจัดทํา
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานที่เปนขอรองเรียนตาง ๆ ใหประชาชนทราบ มีการตั้งงบประมาณเพื่อจางหนวยงานภายนอก
สํารวจความ พึงพอใจเรื่องการใหบริการของเทศบาลที่มีตอประชาชนเปนประจําทุกป และมีการตั้งงบประมาณในการจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนทราบ 

   5.5.3  ดานการปฏิบัติราชการ เทศบาลมีการประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน และมี
การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหไดมาซ่ึงแผนการปฏิบัติงานที่สามารถสนองตอบความ
ตองการของประชาชนได ตามนโยบายของคณะผูบริหาร มีโครงสรางรองรับภารกิจไดหลายดานและใหทุกหนวยงานปฏิบัติงาน
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ตามกรอบการบริหารงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ภายใตการควบคุมดูแลของหัวหนาหนวยงาน 
มีการจัดบุคลากรเขาทํางานไดตรงตามสายงาน และจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการ
ประชุมคณะผูบริหารกอนนําแผนไปปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานสามารถซักถามปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ปฏิบัติงานไดโดยตรงเปนลายลักษณอักษร มีการประชุมเพื่อการประสานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ผูบังคับบัญชามีการติดตามผลของการปฏิบัติงานจากหัวหนาหนวยงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
เปนลายลักษณอักษร ตามระเบียบขอกฎหมายที่กําหนด มีการประชุมเพื่อวางแผนการใชงบประมาณทุกป และใชงบประมาณ
ตามระเบียบกฎหมายกําหนดภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการกองคลัง 

  5.5.4  ดานการพัฒนาองคการ เทศบาลมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการ
ปฏิบัติงาน พัฒนากฎหมายที่จําเปนตองใชกับองคการ และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหบริการครบทุกกระบวนงาน มี
การจัดโครงสรางในการพัฒนาองคการ โดยจัดใหมีหนวยงานที่พัฒนาบุคลากร คืองานการเจาหนาที่ หนวยงานที่พัฒนาดาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารคือ กองวิชาการและแผนงาน และกําหนดใหทุกหนวยงานมีการจัดระเบียบพรอมทั้งปรับปรุง
ขอกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปนตองใชกับการปฏิบัติงาน มีการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปของเทศบาล มีการจัดทําคําส่ังมอบหมาย
อํานาจการส่ังการระหวางนายกเทศมนตรีกับรองนายกเทศมนตรี เพื่อลดขั้นตอนในการใหบริการประชาชน และมีการประชุม
เพื่อมอบนโยบายส่ังการ มีการจัดประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติงานอยูเสมอภายใตการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
มีการประชุมเจาหนาที่เพื่อติดตามผลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับองคการสูระดับบุคคลและมีการรายงานผล
การการปฏิบัติราชการ ใหคณะผูบริหารรับทราบ มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการจัดทํากิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 5.2  ปญหา อุปสรรค ของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
        5.2.1  ดานแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลมีโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลมากเกินไปจนไม

สามารถดําเนินการไดทันในปงบประมานน้ัน มีการกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานแตการจัดสรรบุคลากรเขาปฏิบัติงานยังไม
เพียงพอ มีการส่ังการจากผูบังคับบัญชาหลายแนวทาง มีการประสานงานในระหวางหนวยงานนอยและไมทั่วถึง ชองทางในการ
รายงานผลใหประชาชนทราบมีนอย และขาดสมดุลในการบริหารงบประมาณในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

        5.2.2  ดานคุณภาพการใหบริการ เทศบาลมีการวางแผนการใหบริการประชาชนไมตอเน่ือง ไมมีที่ปรึกษาจาก
ภาคประชาชนมารวมวางแผนการใหบริการ มีการจัดโครงสรางการใหบริการประชาชน แตจัดเจาหนาที่ใหบริการประชาชนไม
ครบตามโครงสราง บางหนวยงานยังไมยอมรับการส่ังการที่เปนระบบ และละเลยการแจงระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการ
ประชาชนสําหรับการบริการบางประเภท ผูปฏิบัติงานไมเห็นความสําคัญของการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ และมีการจัดงบประมาณในการใหบริการประชาชนนอยเกินไป 

        5.2.3  ดานการปฏิบัติราชการ ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี
การจัดโครงสรางการปฏิบัติงานแตผูปฏิบัติงานไมเขาใจภารกิจตามโครงสรางงาน มีบุคลากรนอยไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
และมีขอจํากัดในดานงบประมาณการจางบุคลากร การส่ังการหรือมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาไมตรงตามอํานาจหนาที่
ของผูปฏิบัติงาน ไมเห็นความสําคัญของการประสานงานในระหวางหนวยงาน ขาดการทํางานเปนทีมในการรายงานผล 
ผูปฏิบัติงานขาดความเขาใจในวิธีการใชงบประมาณรายจายอยางถูกตอง 

        5.2.4  ดานการพัฒนาองคการ ผูปฏิบัติงานไมเห็นความสําคัญในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาองคการ มีการจัด
โครงสรางองคการที่เปนไปตามขนาดของเทศบาล และจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานหลายดาน การ จัดใหบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทําไดคอนขางยาก ขาดการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง ขาด
การประสานงานระหวางหนวยงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานนอย และขาดทักษะความเขาใจในการใชงบประมาณดานการ
พัฒนาองคการใหถูกตอง 

 5.3  แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
       5.3.1  ดานแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลควรจัดประชุมวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลที่เปนจริงตาม

หลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยกําหนดโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาเทศบาลใหครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบ และนํากระบวนการลดขั้นตอนมาปรับใชในการปฏิบัติงาน สรรหาและจัดบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
โครงสรางงานที่มีอยู 
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       5.3.2  ดานคุณภาพการใหบริการ เทศบาลตําบลควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการใหบริการประชาชน
จัดบุคลากรใหบริการประชาชนใหครอบคลุมตามโครงสรางการบริการ และพัฒนาจิตสํานึกการใหบริการประชาชนแกบุคลากร
อยูเสมอ จัดใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ พรอมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการประชาชนใหทันสมัย 

       5.3.3  ดานการปฏิบัติราชการ เทศบาลควรวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได
ทุกระดับ จัดโครงสรางงานใหเปนไปตามโครงสรางองคการ มีการทบทวนภารกิจหนาที่และฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยูเสมอ เพิ่มการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงาน จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการทุก
เดือน และศึกษาระเบียบขอบังคับในการใชงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ 

     5.3.4  ดานการพัฒนาองคการ เทศบาลควรมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ 
มีการมอบหมายงานตามภารกิจในโครงสรางองคการอยางชัดเจน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ เนนการ
ประสานงานกันระหวางผูปฏิบัติงานเม่ือมีการมอบหมายงานจากผูบริหารที่ไมตรงตามภาระหนาที่ของผูปฏิบัติพรอมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารอยางตอเน่ือง มีการจัดฝกอบรมระเบียบขอบังคับหรือคูมือปฏิบัติในการใชงบประมาณอยาง
สมํ่าเสมอ และจัดโครงการฝกอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 
 6.1 กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
      6.1.1 ดานแผนพัฒนาเทศบาล พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นกําหนด 7 ขั้นตอน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีการจัดโครงสรางองคการ มีการ
สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีการรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาตาม
รูปแบบที่กรมกําหนด และจัดทําประกาศผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาเทศบาลใหประชาชนทราบ และมีการจัดสรร
งบประมาณตามขนาดของเทศบาล ซ่ึงสอดคลองกับขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําแผนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กระทรวงมหาดไทย, 2542) 

      6.1.2 ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีกระบวนการปฏิบัติงานโดยรวมแลวเพื่อให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหบริการไดทันตอความตองการของประชาชน โดยเนนหนักไปในทางการวางแผนการ
ใหบริการโดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน และการจัดใหมีศูนยบรกิารประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (one 
stop service) สวนการจัดบุคลากรเพื่อใหบริการประชาชนน้ัน เปนภารกิจที่รองลงมา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของอุดมพร สุ
คนธฉายา (2547: 1) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของการใหบริการประชาชนแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ:
กรณีศึกษาประชาชนผูมาขอรับบริการ ณ สํานักงานเขตหลักส่ีกรุงเทพมหานคร พบวา ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนผูมา
ขอรับบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จน้ัน ประชาชนมีความพอใจตอการบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จอยูใน
ระดับมาก เม่ือมาวิเคราะหรายดานแลวพบวา ประชาชนมีความพอใจในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสถานที่ใหบริการอยูใน
ระดับมาก สําหรับดานกระบวนการใหบริการดานบุคลากรประชาชนมีความพอในระดับปานกลาง 

      6.1.3 ดานการปฏิบัติราชการ พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีกระบวนการปฏิบัติงานโดยรวมเปนไปตามกรอบ
การบริหารงบประมาณ มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อ
รวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาซ่ึงแผนการปฏิบัติงานที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนตามนโยบาย
ของคณะผูบริหาร และใชงบประมาณตามระเบียบกฎหมายกําหนดภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการกองคลัง ซ่ึง
สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 33 ที่วา “ให
คณะผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันในการควบคุม งบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนาหนวยงาน
คลังเปนผูชวยเหลือ” (กระทรวงมหาดไทย, 2541) 

      6.1.4 ดานการพัฒนาองคการ พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีการพัฒนาองคการที่เนนในเรื่องการพัฒนาบุคลการ 
คือ มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร มีการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและดําเนินการ
สรรหาดวยความโปรงใส ซ่ึงสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในหมวด 4 ขอ 47 การคัดเลือกโดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มี



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกที่กําหนดในหมวดน้ี เทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากเทศบาลใหเปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปดเผยโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
ความเปนธรรม ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลของเทศบาลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประ
สงคสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย (กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

 6.2 ปญหา อุปสรรค ของการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
      6.2.1 ดานแผนพัฒนาเทศบาล พบวา ปญหา อุปสรรค ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานน้ีมากที่สุดคือ มีการ

กําหนดโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลมากเกินไปจึงเปนผลทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมานน้ัน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของภรณี กีรติบุตร (2529: 65) ใหทัศนะวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความมากนอยของการที่
องคการในฐานะเปนระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดโดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู  ทั้งน้ี การที่ไมสามารถ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาเทศบาลที่มีอยูใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณได อาจเปนผลมาจากโครงการหรือ
กิจกรรมมีมากเกินไป บุคลากรปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา อีกทั้ง     
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนของประชาชนมีนอยเกินไป ทําใหการจัดโครงการหรือกิจกรรมไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

      6.2.2 ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา การวางแผนการใหบริการประชาชนไมตอเน่ือง ไมมีที่ปรึกษาจากภาค
ประชาชนมารวมวางแผนการใหบริการ จัดเจาหนาที่ใหบริการประชาชนไมครบตามโครงสราง ละเลยการแจงระยะเวลาแลว
เสร็จของการใหบริการประชาชนสําหรับการบริการบางประเภท ผูปฏิบัติงานไมเห็นความสําคัญของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ สอดคลองกับแนวคิดของยุทธการ สุขะกาศี (2550: 18-19) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ ผูบริหารการบริการและผูปฏิบัติงานลวนเปนคนที่มีบทบาทสําคญัตอการบริการ ทั้งน้ี การจัด
เจาหนาที่เพื่อใหบริการยังไมประสบความสําเร็จ อาจเปนผลมาจาก เจาหนาที่มีจํานวนนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชน และการจัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ เปนเพียงการจัดใหมีการอยูเวร เพื่อรองรับการตอบ
ขอซักถามของประชาชนที่มาติดตอเทาน้ัน ไมสามารถใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบ 

      6.2.3 ดานการปฏิบัติราชการ พบวา ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ผูปฏิบัติงานไมเขาใจภารกิจตามโครงสรางงาน มีขอจํากัดในดานงบประมาณการจางบุคลากร การส่ังการหรือ
มอบหมายงานของผูบังคับบัญชาไมตรงตามอํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ไมเห็นความสําคัญของการประสานงานในระหวาง
หนวยงาน ขาดการทํางานเปนทีมในการรายงานผล สอดคลองกับแนวคิดของสมจินตนา คุมภัย (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยพบวา ผูบริหารของ
องคการตองตระหนักถึงความสําคัญ ของวัฒนธรรมองคการวาสามารถทําใหองคการมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ ่ง 
วัฒนธรรมมุง ผลสําฤทธ์ิและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน สอดคลองกับวัฒนธรรมมุงผลสําฤทธ์ิ ผูบริหารควรสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมองคการโดยกําหนดไวในกลยุทธขององคการ ส่ือสารอยางทั่วถึง แสดง พฤติกรรมเปนแบบอยางแกพนักงาน  เปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมสรางและ พัฒนาวัฒนธรรมองคการ และนําวัฒนธรรมองคการไปปฏิบัติในงานประจําวัน ทั้งน้ี การ
ที่ผูบริหารไมเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนการปฏิบัติราชการ อาจเปนผลมาจาก ผูบริหารมีภารกิจในการใหบริการ
ประชาชน จนลืมใสใจผูปฏิบัติงาน หรือไมเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนงาน การมีสวนรวม และการส่ังการให
เกิดประสิทธิผล 

      6.2.4 ดานการพัฒนาองคการ พบวา มีขอบกพรองทางการพัฒนาบุคลการในการสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คือไมสามารถจายงบประมาณเพื่อการศึกษาตอของพนักงานเทศบาลและผูบริหารได ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับแนวคิดของพระจริญ จิรสุโภ (2552:117-118) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวยจังหวัดนนทบุรี พบวา การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลไมครอบคลุม ซ่ึงมีแนวทางในการบริหาร คือ เทศบาลควร
จัดอบรมใหบุคลากรสวนที่ยังไมทราบขอกฎหมายและขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล เพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปในทางเดียวกัน ทั้งน้ี การที่ไมสามารถจายงบประมาณเพื่อการศึกษาตอ อาจเปนผลมาจาก กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจัดทําระเบียบรองรับการใชงบประมาณที่ไมรัดกุม จึงสงผลใหเกิดขอทักทวงจากสํานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินทําใหถูกระงับการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาตอของพนักงานเทศบาลและผูบริหาร 

 6.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
      6.3.1 ดานแผนพัฒนาเทศบาล ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ 

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากกวาที่เปนอยู  2) ควรมีการจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาอยางจริงจัง ไมใช
เพียงเพื่อใหครบกระบวนการของการทําแผนพัฒนา 3) ควรจัดใหมีการประชุมระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อติดตามผล
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การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล ใหมากกวาเดิม 4) ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลใหประชาชนทราบ 5) ควรนํากระบวนการลดขั้นตอนมาปรับใชกับการปฏิบัติงาน 6) เน่ืองจาก
โครงสรางขององคการถูกจัดใหเปนแบบตามสายงาน จึงเกิดปญหาในบางครั้งที่ปริมาณงานมีมาก จนผูปฏิบัติไมมีเวลาศึกษา
กระบวนการปฏิบัติงานที่ดีกวา ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบงานในดานแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติม 7) ผูบริหารระดับสูงควรมีความ
ม่ันใจในการมอบหมายงานใหกับผูบริหารระดับรองลงมาไดรับรูถึงปญหา และกระบวนการปฏิบัติงานใหมากกวาเดิม 8) ควร
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดใหมีการอบรมภายในหนวยงาน 9) ควรเพิ่มบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันเวลาที่
กําหนด และขจัดปญหางานลนมือ 10) ควรเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงแนวคิดในการทํางานในรูปแบบใหมที่สนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 11) ควรใหบุคลากรไดปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถไมมอบหมายงานอ่ืนที่ไมเก่ียวกับงานดานแผนพัฒนาเทศบาล 12) ผูปฏิบัติงานควรปรับปรุงระบบการทํางาน ให
ทําตามขั้นตอนการส่ังการจนเปนนิสัย สามารถสรางความม่ันใจ ใหกับผูบริหารไดวา การทํางานตามขั้นตอนนั้น ดีอยางไร 13)  
เม่ือผูปฏิบัติไดรับคําส่ังการจากผูบริหาร ควรรายงานใหผูบังคับบัญชาสายตรงทราบดวย เพื่อจะไดรับทราบถึงภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย และชวยกันแกไขปญหาในการปฏิบัติภารกิจน้ัน 14) ปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศใหเกิดความคลองตัวในการใช
งาน 15) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ตองปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑของกรมสงเสริม เชน หนังสือส่ังการ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เม่ือผูปฏิบัติทราบแลววาหนังสือส่ังการอยางไร ใหปฏิบัติงานไวกอน และเม่ือหนังสือส่ัง
การจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมาถึง ก็สามารถรายงานผลน้ันไดทันที ไมเกิดความลาชาในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 16) ควรเพิ่มการประสานงานระหวางหนวยงานใหมากขึ้น 17) ควรมีการถายทอดงานจากหัวหนาหนวยงาน
สูผูใตบังคับบัญชาใหมากขึ้น 18) เพิ่มการประชาสัมพันธเรื่องราวตาง ๆ ใหประชาชนทราบหลายชองทาง 19) ปรับปรุงระบบ
การส่ือสาร ที่ชํารดุใหสามารถใชงานได เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแจงขาวประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 20) ควรจัดกิจกรรม
หรือโครงการ ใหประชาชนที่ไมใชผูนําชุมชน ไดรับรูขาวสาร และมีปฏิสัมพันธ กับเทศบาลมากขึ้น เพื่อประโยชนในการ
ประสานงานของเทศบาลในอนาคต 21) ควรเพิ่มระบบการเก็บขอมูล อยางเปนระบบ เพื่อใชประโยชนในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 22) ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เนนจุดสนใจของประชาชน ใหเห็นถึงความสําคัญของผลการปฏิบัติงานที่จะ
รายงานใหทราบ โดยไมถูกละเลยจากประชาชน 23) ควรสนใจจุดเส่ียงของการใชงบประมาณในโครงการเรงดวนในแตละป       
ใหมากกวาเดิม 24) ผูดูแลงบประมาณควรมีการศึกษาระเบียบและหลักเกณฑการใชงบประมาณใหถูกตอง 25) ควรเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดเก็บรายได เพื่อประโยชนในการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง 

      6.3.2 ดานคุณภาพการใหบริการ ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรจัดตั้งคณะกรรมการในเรื่องการใหบริการประชาชน 
และจัดการประชุมเพื่อวางแผน ในการใหบริการประชาชนเปนประจําทุกป  2) ควรเพิ่มบุคคลที่มาจากภาคประชาชนเปน
คณะกรรมการวางแผนการใหบริการประชาชน 3) ควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมในการใหบริการประชาชน ในการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลใหมากกวาเดิม 4) ควรจัดโครงสรางในการใหบริการประชาชนใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 5) พัฒนา
โครงสรางองคการในการใหบริการประชาชน ใหทันตอเหตุการณ และสนองตอบความตองการของประชาชนไดทันทวงที 6) จัด
บุคลากรใหเพียงพอตามโครงสรางองคการ ในเรื่องของการใหบริการประชาชน 7) ควรจัดบุคลากรใหเพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชน 8)  ควรเพิ่มวันใหบริการประชาชน ในวันหยุดราชการ เชน อาจกําหนดใหมีการปฏิบัติงานในวันเสาร หรือ วัน
อาทิตย เปนเวลาครึ่งวัน เพื่อใหบริการประชาชนที่ตองปฏิบัติงานในวันธรรมดา แตมีวันหยุดเปนเสาร - อาทิตย เปนตน 9) ทุก
หนวยงานควรเพิ่มความสนใจในกระบวนการส่ังการของการใหบริการประชาชน อยางจริงจัง มีการส่ังการเปนลายลักษณอักษร 
10) ควรมีบทลงโทษ หรือการวากลาวตักเตือน เม่ือมีผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานขามขั้นตอนของการใหบริการอยางไมเปนธรรม  
11 ) ใหผูปฏิบัติงาน รายงานผูบังคับบัญชา เปนลายลักษณอักษร เม่ือมีการส่ังการจากสวนกลาง 12) พัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับการใหบริการประชาชนใหทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการอยูเสมอ ทุกหนวยงาน 13) ควรมีบทลงโทษ 
สําหรับผูปฏิบัติงานที่ละเลย การประสานงานในเรื่องการใหบริการประชาชน 14) ปรับปรุงกระบวนการประสานงานใหเกิด
ความคลองตัว เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการประชาชน 15) จัดตั้งผูนําชุมชน หรือประชาชน ในชุมชนใหเขามามีบทบาทใน
การประสานงาน ระหวางเทศบาลกับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับรูขาวสารเรื่องการใหบริการสูประชาชนไดอยางทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น 16) เพิ่มขอบังคับใหผูปฏิบัติงาน ตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกเรื่องเม่ือปฏิบัติงานแลวเสร็จ 17) ควรมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการใหบริการประชาชนเปนลายลักษณอักษร 18) ควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับการ
ใหบริการประชาชน ใหมากกวาเดิม 19) ควรมีการจัดทําแผนการใชงบประมาณ สําหรับการใหบริการประชาชน 20) ควรให
ความสําคัญกับการใชงบประมาณในเรื่องของ การเพิ่มชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารสูประชาชน 
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            6.3.3 ดานการปฏิบัติราชการ ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรวางแผนการปฏิบัติราชการเพื่อสนองตอบความตองการ
ของประชาชนในทุกระดับ 2) ควรใหความสําคัญกับการวางแผนการปฏิบัติราชการอยางจริงจัง 3) ควรมีการวางแผนเพื่อการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ ควบคูไปกับการใหบริการประชาชน 4) ผูปฏิบัติงานควรรายงานผลเสียของการปฏิบัติราชการที่ขาด
การวางแผนงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนกอนการปฏิบัติราชการ 5) ควรวิเคราะห
ภารกิจการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนแนวทางที่ถูกตองกับการจัดโครงสรางหรือองคการ ในการปฏิบัติงาน 6) ควรมีแผนผัง การ
อธิบายโครงสรางขององคการ ใหเปนไปตามโครงสรางของเทศบาล พรอมอธิบายภาระหนาที่ของแตละโครงสรางไวใหชัดเจน 
7) ควรจัดบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานใหตรงกับโครงสรางขององคการ โครงสรางใดไมสอดคลองหรือไมสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ ก็ใหปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและหนาที่ ไมใชตามตัวบุคคลที่มีอยู 8) ควรจัดฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล 
ใหเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของตนอยางสมํ่าเสมอ 9) ควรจัดบุคลากรใหเพียงพอตอปริมาณงานที่มีอยู  10) ควรให
ความสําคัญกับการวางแผนบุคลากร ในการปฏิบัติราชการ เพื่อลดปญหาภาระคาใชจายทางดานบุคลากร 11) ควรเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานเปนทีม เพื่อลดปญหาในการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาที่ไมตรงกับภาระหนาที่ 12) เม่ือผูปฏิบัติ
ไดรับคําส่ังจากผูบริหารใหปฏิบัติภารกิจที่ไมตรงกับภารกิจของตน ควรเพิ่มการประสานงานกันระหวางผูปฏิบัติ เพื่อจะได
ปฏิบัติงานไดตรงตามภารกิจ และรายงานผลการปฏิบัติงานน้ัน ตอผูบริหารวาใครรับคําส่ัง และใครปฏิบัติงาน เพื่อความเขาใจ
ที่ตรงกันของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 13) ควรจัดโครงการฝกอบรม เพื่อการปฏิบัติงานที่เปนทีม และลดปญหาขอขัดแยงใน
การประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา 14) ผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา ไมละเลยการประสานงานเม่ือเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน 15) ควรจัดใหมีการประชุมระหวางหนวยงานทุกเดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการที่ผานมาของ
ทุกหนวยงาน 16) ผูบังคับบัญชาควบคุมการรายงานผลการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
17) ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจสําหรับหนวยงานที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดประสิทธิภาพ เชน การ
ประกาศผลการปฏิบัติราชการที่ดีเดนใหคนในองคการ และประชาชนไดทราบและรวมชื่นชมชมยินดี กับหนวยงานน้ัน เปนตน 
18) ควรศึกษาระเบียบวิธีในการใชงบประมาณ ใหถูกตองตามระเบียบ 19) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกใน
การใชพลังงานอยางประหยัด เพื่อควบคุมการใชงบประมาณในการปฏิบัติราชการ ใหไดประสิทธิภาพ 20)  ควรจัดฝกอบรม
บุคลากรในเทศบาล ในเรื่องของระเบียบวิธีในการใชงบประมาณที่ถูกตอง 

      6.3.4 ดานการพัฒนาองคการ ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรเพิ่มการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาองคการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 2) ควรมุงเนนการใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ตามแผนพัฒนาองคการที่วางไว เพื่อ
ประสิทธิภาพของแผน และการพัฒนาองคการที่ไดผล 3) ควรมีการติดตามผลของการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่
วางไวอยางตอเน่ือง 4) ผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา ควรรวมมือกันปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว เพื่อชี้แนวทางใหผูบริหารเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาองคการตามแผนงานที่วางไว  5)  ควรจัดโครงการหรือกิจกรรม ในการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากร เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคการใหเกิดประสิทธิภาพ 6) ควรมีการถายทอดงานกันระหวางผู
ปฏิบัติที่มีลักษณะงานคลายกัน เพื่อประโยชนในการพัฒนางานรวมกัน ซ่ึงเปนผลพลอยไดใหการพัฒนาองคการมีประสิทธิภาพ 
7) ควรจัดทําคําส่ังมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อผูปฏิบัติจะไดเขาใจวาตนน้ันมีภารกิจที่ตองปฏิบัติอยางไร
บาง มีขอบเขตการปฏิบัติงานเปนอยางไร 8) ควรรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่จําเปนและสําคัญตอการปฏิบัติงานในทุก
องคการ มาไวที่เดียวกัน โดยจัดใหมีผูมีความรูควาชํานาญรับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อลดขั้นตอนในการประสานงาน และ
สามารถ  ใหคําแนะนํากับทุกหนวยงานรวมไปถึงผูบริหารได เม่ือเกิดปญหาอันจะสงผลใหการพัฒนาองคการน้ันเปนไปตาม
ระเบียบที่สวนกลางกําหนดไดมากที่สุด 9) ควรจัดบุคลากรใหพอกับการปฏิบัติงานในเรื่องของการพัฒนาองคการ 10) ควร
สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาองคการ 11) ควรวางแผนการจัดบุคลากรใหตรงกับภารกิจของ
การพัฒนาองคการ เพื่อลดภาระคาใชจายทางดานบุคลากร 12) ควรจัดการประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายจากผูบริหาร 13) 
เม่ือมีการส่ังการจากผูบริหารโดยไมตรงกับภารกิจของผูปฏิบัติงาน ใหมีการประสานกันระหวางผูปฏิบัติงาน และไมละเลยที่จะ
รายงานใหผูบังคับบัญชาของแตละบุคคลทราบเพื่อจะไดแกไขปญหาเม่ือเกิดขอซักถามจากผูบริหาร 14) ควรจัดทําบันทึกการ
รับคําส่ังการจากผูบริหาร รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เม่ือมีการส่ังการทางโทรศัพท และยังกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติ
ภารกิจรวมกันของหนวยงานดวย 15) ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อการประสานกันระหวางหนวยงานทุกเดือน 16) ควรพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชประโยชนจากระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเพื่อการประสานงานที่
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 17) ควรรณรงคใหเกิดการใชระบบสารสนเทศ เพื่อการประสานงานที่ครอบคลุมทุกหนวยงาน 18) 
ควรจัดประชุมเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ในทุกเดือน 19) ควรมีการนําขอบกพรองที่พบจากการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ไปแกไขอยางจริงจัง 20) ควรมีการวางแผนการใชงบประมาณที่ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด 21) 
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ควรจัดฝกอบรม หรือจัดทําวารสาร เพื่อสรางความเขาใจในการใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาองคการที่ถูกตอง 22) ควรสงเสริม
ใหมีการสงบุคลากรไปศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารงบประมาณในการพัฒนาองคการใหเกิดประโยชน จากหนวยงานอ่ืนที่
มีลักษณะเทศบาลใกลเคียงกัน 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี เทศบาลควรมีการอบรมในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
อยางสมํ่าเสมอ มอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และเหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งกําหนดบทลงโทษแกผู
บกพรองตอหนาที่ และใหรางวัลแกผูที่ตั้งใจปฏิบัติงาน 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาความสอดคลองและเหมาะสมของตัวชี้วัดในการประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดในการประเมิน หรือปจจัยที่มีผลตอการกําหนดตัวชี้วัดใน
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
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