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Abstract

 This research attempted 1) to study the level of readiness in organization management according to the 

management principles; 2) to study the level of public service; 3) to study factors related to the quality of readiness 

management of the organization according to the management principle affects the public service. and 4) Problems 

and obstacles of research topics. This survey research use the questionnaire to collect data from the samples 

compresnip government official in municipality. This study was a questionnaire The data were analyzed using both 

descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation and inbeential statistics, multiple regression 

analysis in data analysis. The results are as follows:

 1. The readiness of the organization management according to the management principles showed that the 

readiness of the organization management according to the management principles was at high level. When 

considering each aspect, the mean value from the highest to the lowest was the administrative performance, 

followed by the organizational culture, respectively.

 2. The public service of tambon municipality showed that the public service of tambon municipality 

according to the public service was at high level. When considering each aspect, respectively, the mean value from 

the highest to the lowest was the progressive service, followed by the corresponding order, respectively.

 3. The multiple regression analysis of organizational readiness in accordance with the principles of 

management and public service of subdistrict municipality consists of management resources, process/technology 

and management competency. There was a statistically significant level .05

 4. Problems and obstacles of research topics found: There is a lot of project management which causes a 

shortage of specialists in management, should increase investment promotion commerce and tourism in the area.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัในคร้ังนี ้มีวตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาระดบัความพร้อมในการบรหิารจัดการองค์การตามหลักการบรหิารจดัการของเทศบาล

ต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาปจจัยเกี่ยวกับความ

พร้อมในการบรหิารจดัการองค์การตามหลักการบรหิารจดัการมผีลต่อการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา และ 

4) ศึกษาปญหาและอุปสรรค การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการในเขตเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง จ�านวน 200 คน และสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน จ�านวน 33 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามและใช้สถิติพรรณนา คอื ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุานคอื การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. ความพร้อมในการบรหิารจดัการองค์การตามหลกัการบรหิารจดัการของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา มรีะดบัความพร้อม

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย อนัดบัแรก คือ ด้านสมรรถนะทางการบรหิาร รองลงมา ด้านวัฒนธรรม

องค์การ ตามล�าดับ

 2. การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม มีระดับการให้บริการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า รองลงมา คือ ด้านการให้บริการที่ตรงกับความ

ต้องการ ตามล�าดับ

 3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการและการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ด้านทรพัยากรการบริหาร ด้านกระบวนการ/เทคโนโลย ีและด้านสมรรถนะ

ทางการบริหาร ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. ปญหาและอุปสรรค พบว่า มีการบริหารงานแบบโครงการจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้ขาดแคลนผู้เช่ียวชาญในการบริหาร และควร

เพิ่มการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่

คําสําคัญ	: ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ และการให้บริการสาธารณะ

ความเป็นมาและความสําคัญของปญหา
  การกระจายอ�านาจของประเทศไทยในส่วนกลางจะกระจาย

อ�านาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองในท้องถิน่ เพือ่ให้ประชาชน

ในแต่ละท้องถ่ินมอี�านาจในการบรหิารและตดัสนิใจเกีย่วกบักจิการ

สาธารณะต่าง ๆ ด้วยตนเองตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายมอบให้ 

ซึง่ปจจบุนัหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ

จัดการภารกิจด้านภารกิจการสาธารณะให้แก่ประชาชนในแต่ละ

ท้องถิ่น ตามที่รัฐบาลในส่วนกลางได้กระจายอ�านาจให้นั้นมีอยู่สอง

ประเภทใหญ่ ๆ  คอื ประเภททีห่นึง่ การปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบ

ทั่วไป ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 ได้ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่มีพื้นท่ีครอบคลุมเทศบาล และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในแต่ละจงัหวดัมอี�านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบ

การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2543: 15)

 การบรหิารจดัการองค์การภาครฐัช่วงปจจบุนั จะมลีกัษณะ

ของการบริหารงานเชิงรุกท่ีด�าเนินการในรูปแบบการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ หรือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานมีการวางแผน

กลยทุธ์ เพือ่ก�าหนดทศิทางในเชงิของผลสัมฤทธิ ์ตวัช้ีวดัผลงานและ

กลยุทธ์ (แนวทาง) ในการปฏิบัติงานภารกิจขององค์กรในอนาคต

อย่างเป็นรปูธรรม นอกจากนีห้ลงัจากท่ีหน่วยงานได้ก�าหนดทศิทาง

และกลยุทธ์ การด�าเนินงานที่ชัดเจนแล้วหน่วยงานยังจะต้องผลัก

ดันให้มีการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ ท้ังนี้ในการพัฒนา

หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดประสิทธิผลและมีความ

ยัง่ยนืนัน้ องค์การจ�าเป็นต้องด�าเนนิการสร้างการเปลีย่นแปลงอย่าง

เป็นระบบให้ครอบคลุมและทั่วถ้วนทุกระบบงานย่อยขององค์การ 

ซ่ึงในปจจุบันน้ีองค์การต่าง ๆ นิยมที่จะด�าเนินการโดยประยุกต์

กรอบความคิด เทคนิค วิธีทางการบริหารที่จัดได้ว่าเป็นวิธีการ

บริหารงานท่ีเป็นเลิศ (business excellence model) มาเป็น

กรอบแนวทางการด�าเนินงาน อาทิ กรอบแนวคิด 7’s การบริหาร

องค์การเป็นการศกึษาถงึการบรหิารจดัการองค์การโดยมุง่รวบรวม
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แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการองค์การ

(สุพจน์ ทรายแก้ว, 2549: 18-32)

  การบรหิารงานองค์กรมอีงค์ประกอบส�าคญัทีน่กับรหิารงาน

ควรค�านึง เพื่อให้การบริหารงานประสบความส�าเร็จ ประกอบ

ไปด้วย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรือ

อุปกรณ์ (machine or equipment) และแรงงาน หรือคน (man) 

องค์ความรู ้ในการบรหิารงานในยคุต้น ๆ  ของการพฒันาการบรหิาร

งานสมัยใหม่ จะคิดถึงองค์ประกอบส�าคัญดังกล่าว เพื่อพิจารณา

ก�าหนดเปาหมายขององค์กร ว่าจะมีทิศทางหรือแนวทางในการ

บริหารองค์กรอย่างไร แต่ต่อมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามโลกาภิวัตน์ที่มีการ

แข่งขันสูง จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานที่เน้นคนมากยิ่งขึ้น 

รวมทัง้ปรับปรงุและพฒันาระบบการบรหิารงานสมยัใหม่ เพ่ือรองรบั

การเปลีย่นแปลงทีห่ลากหลายขึน้ จงึได้มแีนวความคดิในการบรหิาร

คนหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตน เพ่ือความส�าเร็จและ

บรรลุผลส�าเร็จ โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร 

เพราะเนื่องจากประเทศไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่า

เป็นประเด็นที่ส�าคัญของสังคมไทย หรือองค์กร ต้องให้ความสนใจ 

เพราะว่าการบริหารจัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

เนือ่งจากโลกในอนาคตเป็นโลกทีท่�างาน ในสิง่แวดล้อมท่ีเป็นพลวตั

มากขึ้น การแข่งขันจะมีอัตราที่สูงขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพิ่มข้ึน และจะกดดันเรียกร้องใน

องค์กร มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการ

องค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการ

พยายามให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participation) มากขึ้น การให้

อ�านาจ (Empowerment) การเข้าไปเก่ียวข้อง (Involvement) 

การท�างานเป็นทีม (Teamwork) ทั้งหมดจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ 

กัน โดยผ่านกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด

ความมั่นใจจากองค์ประกอบส�าคัญข้างต้น คือ บุคคล (man) 

เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และการจัดการ 

(management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administra-

tion) นกัวชิาการ ชือ่ Luther Gulicks และคณะ (Gulick & Urwick, 

1937, p. 20) ได้เสนอแนวคิดเกีย่วกบักระบวนการบรหิารทีเ่รยีกว่า 

POSDCORB ไว้ 7 ประการ คือ  

 การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องค์กรควรจะก�าหนด

แผนงานกิจการ เพื่อให้หมู่สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมีทิศทาง

ในการปฏบิตังิานหรือท�างานร่วมกนัอย่างกลมกลนืไปในทางเดียวกนั 

  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดการโครงสร้าง

องค์กรให้มสีายบงัคบับญัชาทีค่ล่องตวั การเชือ่มสายบังคบับญัชาให้

แน่นแฟน และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนนโยบาย

ของผู้บริหารในระดับสูงเป็นอย่างดี 

 การบรหิารงานบคุคล (Staffing) การส่งเสรมิและพฒันาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานขององค์กร 

 การวินิจฉัยส่ังการ (Directing) องค์กรต้องมีการวินิจฉัย

สั่งการที่รวดเร็วแม่นตรง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลขององค์กร 

  การประสานงาน (Co–ordinating) เป็นการประสานงานใน

เชิงระบบในองค์กร หรือนอกระบบนอกองค์กร เพื่อให้องค์กร

สามารถด�าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและ

วตัถปุระสงค์ขององค์กร เพือ่แก้ไขปญหาความขดัแย้ง ทัง้ในองค์กร

และนอกองค์กร 

  การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กรจะต้องมีการตรวจ

สอบข้อมลูผลการปฏิบตังิานอย่างมปีระสิทธภิาพการรายงานข้อมลู

อย่างสม�่าเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด 

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะท�าให้

การบริหารองค์กรได้อย่างแม่นตรง รวดเร็วต่อผู้บริหาร 

 การจดัท�างบประมาณ (Budgeting) องค์กรควรจดัท�าระบบ

บัญชี และงบประมาณเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบ

ระบบบัญชี (Balance Sheet) ได้อย่างมีระบบในการบริหารงาน

องค์กร 

 สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จ�าเป็นต้องอาศัย

วิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร เพื่อเสริม

พลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล) ขององค์กรอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ 

รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล 

การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

มกีารตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างสม�า่เสมอ การสร้าง

ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในองค์กร การสร้างทีมงาน

ที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความร่วมมือ 

การกระจายอ�านาจทีเ่หมาะสม จะเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ

สมัยใหม่เพื่อน�าองค์กรเข้าสู่โลกาภิวัตน์ และความได้เปรียบใน

เชิงแข่งขันของระบบทุนนิยมในปจจุบัน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 ปญหาการบริหารจัดการในองค์การ เมื่อเกิดขึ้นกับองค์การ

หรือหน่วยงานใด ก็มักจะท�าให้องค์การน้ัน ไม่สามารถท�างานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็นสาเหตุของปญหาการท�างานอาจมี

สาเหตมุาจากความขดัแย้งทัง้ในระหว่างบคุคลและระหว่างกลุม่ เช่น 
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การคิดไม่เหมือนกัน การท�าไม่เหมือนกัน และผลประโยชน์ไม่

เหมือนกัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นในระหว่างการท�างานก็

พอที่จะระบุปญหาเป็นประเด็น ในเรื่องเกี่ยวกับ คน/วิธีการท�างาน 

สรุปได้ว่า ปญหาการท�างานในองค์การมีสาเหตุมาจาก 1. คน เช่น 

เกิดการแบ่งกลุ่ม มีอคติต่อกัน ขาดความร่วมมือ 2. งาน เช่น 

งานไม่มีประสิทธิภาพ งานล้าช้ากว่าก�าหนด 3. วิธีการท�างาน เช่น 

ขาดภาวะผูน้�า ขาดมนษุยสมัพนัธ์ ขาดศาสตร์และศลิปในการบรหิาร 

จากปญหาดังกล่าวควรจะลดระดับของปญหาและให้สมาชิกเกิด

ความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือผลักดันให้ภารกิจบรรลุเปาหมายของ

องค์การต่อไป

 ปจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปกครองโดยการกระจาย

อ�านาจการปกครองให้แก่ท้องถิน่ โดยทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในพื้นที่จะด�าเนินการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อให้สามารถที่จะ

สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม ซ่ึงในปจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีการก�าหนดคุณภาพของการบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาให้เป็นระบบสากล

ที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป แต่พบว่าการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัฉะเชงิเทราปจจบุนัยงัขาดการ

บริหารจัดการองค์การที่ดี และยังไม่สามารถให้บริการสาธารณะ

ได้อย่างมีประสิทธิผล

  ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา

เรื่อง ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหาร

จัดการและการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัด

ฉะเชงิเทรา ในประเดน็ค�าถามทีว่่า ความพร้อมในการบรหิารจดัการ

องค์การตามหลักการบริหารจัดการของเทศบาลต�าบลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร และความพร้อมในการบริหาร

จัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการท่ีมีผลต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา คืออะไร ซึ่งผล

ของการศึกษาที่ได้จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการก�าหนด

นโยบาย และการวางแผนในการเพิม่ประสทิธผิลการบรหิารจดัการ

องค์การให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
  1. ศึกษาระดับความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ

ตามหลกัการบรหิารจดัการของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา

  2. ศึกษาระดับการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  3. ศึกษาปจจัยด้านความพร้อมในการบริหารจัดการ

องค์การตามหลักการบริหารจัดการที่มีผลต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  4. ศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความพร้อมในการ

บรหิารจดัการองค์การตามหลกัการบรหิารจดัการ และการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สมมติฐานการวิจัย
 ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการ

บริหารจัดการ มีผลต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตการวิจัย
 	 1.	 การวิจัยเชิงปริมาณ	

   การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ข้าราชการของเทศบาลต�าบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตรี 2. รองนายกเทศมนตรี 3. ที่ปรึกษานายก

เทศมนตรี 4. เลขานายกเทศมนตรี 5. ปลัดเทศบาล 6. รองปลัดฯ 

7. หัวหน้าส�านักงานปลัดฯ 8. หัวหน้ากองช่าง 9. หัวหน้ากองการ

ศึกษา 10. หัวหน้ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 11. หัวหน้า

กองคลัง 12. หัวหน้ากองโยธาและผังเมือง ของเทศบาลต�าบลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเทศบาลต�าบลทั้งหมด จ�านวน 33 แห่ง 

มีประชากรทั้งสิ้น 396 คน 

   ผูศ้กึษาวจิยัได้ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

ด้วยการใช้สูตรของทาโร่ (Taro, 1973: 125) จากจ�านวนประชากร 

396 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 

200 คน

 	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	

   การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้น�าชุมชน 

ทีอ่ยูใ่นจงัหวดัฉะเชงิเทรา มเีทศบาลต�าบล 33 แห่ง ได้กลุม่ตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 33 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
 	 1.		การสุ่มตัวอย่าง

   การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การสุ่ม

ตัวอย่างจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified 

sampling) เพื่อพยายามท�าความแตกต่างระหว่างหน่วยของ

ประชากรทีม่อียูม่ากลดลงโดยการแบ่งประชากรออกเป็นชัน้ ๆ  โดย

จะแบ่งประชากรออกเป็น 3 ชั้นภูมิ คือ อ�าเภอ ต�าบล และต�าแหน่ง 
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แยกตามอ�าเภอ แล้วแยกตามต�าบลแล้วแยกตามต�าแหน่ง แล้วได้

ตัวอย่าง ที่เลือกมาจากทุก ๆ อ�าเภอ ต�าบล และต�าแหน่ง ซึ่งเป็น

ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง 

  ขั้นตอนที่  2 เป ็นการสุ ่ม ตัวอย ่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) คอื การสุม่ตวัอย่างทีเ่จาะจงไปยงัต�าแหน่ง

ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการโดยตรง 

  2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

   เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นี้ 

คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

    1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ชื่อเทศบาลต�าบล อ�าเภอ เพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพ 

ต�าแหน่ง และระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

  2) ข้อมลูเกีย่วกบัระดบัความพร้อมในการบริหารจดัการ

องค์การตามหลักการบริหารจัดการของเทศบาลต�าบลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

  3) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  4) ข้อมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความ

พร้อมในการบรหิารจดัการองค์การตามหลกัการบรหิารจดัการ และ

การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

   ตอนที ่1 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัความพร้อมในการบรหิาร

จัดการองค์การตามหลักการระดับบริหารจัดการและการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ

ความพร้อมในการบรหิารจดัการองค์การตามหลกัการบริหารจดัการ 

และการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวดัฉะเชงิเทรา

		 3. 	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

   ส�าหรับแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีน�ามาใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 

2 ลักษณะดังต่อไปนี้

  1) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 

ด�าเนินการดังนี้

    1.1) ผู ้ศึกษาวิจัยได้จัดพิมพ์แบบสอบถามเกี่ยว

กับความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหาร

จัดการ และการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคุลม

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยหรือไม่ 

    1.2) น�าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) 

กับข้าราชการ บุคลากรของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

น�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) 

ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพร้อมในการ

บรหิารจดัการองค์การตามหลกัการบรหิารจดัการและการให้บรกิาร

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.950

    1.3) ผู้ศึกษาวิจัยด�าเนินการอบรมทีมงาน ผู้แจก

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ทราบและเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย รายละเอียดของข้อค�าถามและ

ค�าตอบในแบบสอบถาม และขั้นตอนในการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อให้สามารถช้ีแจงและท�าความเข้าใจกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในข้อค�าถามและค�าตอบใน

แต่ละข้อ

    1.4) ผูศ้กึษาวิจยัและผู้เก็บแบบสอบถาม ด�าเนนิการ

แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 200 ฉบับ 

ตามสัดส่วนที่ได้ระบุไว้ในแต่ละเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แล้วรอรับแบบสอบถามกลับเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้กรอกข้อมูลครบ

ถ้วนแล้ว

    1.5) ผู ้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามแล้ว

น�ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยมี

แบบสอบถามทีไ่ด้รบักลบัคนืมาและมคีวามถกูต้องสมบรูณ์ จ�านวน

ทั้งสิ้น 200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ด�าเนินการดังนี้ 

    2.1) ผู้ศึกษาวิจัยได้ด�าเนินการขอสัมภาษณ์ผู ้น�า

ชุมชนเทศบาลต�าบล จ�านวน 33 คน โดยในช่วงแรกผู้ศึกษาวิจัยจะ

เริ่มจากการแนะน�าตนเอง อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

และจุดมุ่งหมายในการท�าวิจัย พร้อมเกริ่นน�าด้วยค�าถามอุ่นเครื่อง

เพือ่สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นกนัเอง และเมือ่ผู้เข้าร่วมสนทนา

กลุ่มเริ่มมีความคุ้นเคยกัน จึงเริ่มค�าถามตามแบบสัมภาษณ์ท่ีได้จัด

เตรียมไว้

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล

   1) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 

ด�าเนินการดังนี้

    1.1) การประมวลผลข ้อมูล โดยใช ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 



34          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2564

     (1) ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูต้อง

ของแบบสอบถามหลังจากด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง

     (2) บันทึกข้อมูลที่ลงรหัสลงในแบบบันทึก

ข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ตามล�าดับ

     (3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

     (4) ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ ่งหมายของ

การศึกษาวิจัย

    1.2) การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน โดยผู้ศึกษาวิจัยได้

เลอืกใช้สถติใินการวิเคราะห์เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของข้อมลู 

และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ดังนี้

      ส่วนที่ 1 บรรยายเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป

เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง และระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง โดย

การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

      ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อม

ในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการ และการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยการ

แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

      ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อม

ในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการ และการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยการ

แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)

    ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการทดสอบ

สมมติฐาน ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการ

บริหารจัดการ และการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression

    2) การวจิยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ด�าเนนิ

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น�ามาจ�าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่

ตามประเด็นส�าคัญ โดยอาศัยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลด้วยมือ 

และจดบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้น�า

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการ

จ�าแนกข้อมลู ต่อจากนัน้จงึน�าข้อมลูท่ีได้มาสรปุประเดน็ส�าคญั และ

อธิบายความเชื่อมโยงกัน

สรุปผลการวิจัย	
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการบริหาร

จัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการและการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ดังนี้

  1. ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ

ปรญิญาตร ีส่วนใหญ่มีต�าแหน่ง นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 

รองปลดัฯ หวัหน้าส�านกังานปลดัฯ หวัหน้ากองช่าง หวัหน้ากองการ

ศึกษา หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากองคลัง 

หัวหน้ากองโยธาและผังเมือง และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างาน 

11-15 ปี 

  2. ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการ

บรหิารจัดการของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา มรีะดบัความ

พร้อมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย อันดับแรก คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร รองลงมา 

ด้านวัฒนธรรมองค์การ ตามล�าดับ

  3. การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ภาพรวม มีระดับการให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านการ

ให้บริการอย่างก้าวหน้า รองลงมา คือ ด้านการให้บริการที่ตรงกับ

ความต้องการ ตามล�าดับ

 4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับความพร้อม

ในการบริหารจดัการองค์การตามหลักการบริหารจัดการและการให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบ

ด้วย ด้านทรัพยากรการบริหาร ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี และ

ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีผลต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05

อภิปรายผล	
 จากการวจิยัเรือ่งการศกึษา ความพร้อมในการบรหิารจดัการ

องค์การตามหลักการบรหิารจดัการและการให้บรกิารสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นท่ีน่าสนใจน�ามา

อภิปรายดังนี้ 

  1. ผลการศึกษา ความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ

ตามหลักการบริหารของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ความ

พร้อมในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีระดับความพร้อมมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
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อันดับแรก คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร รองลงมา ด้าน

วัฒนธรรมองค์การ ตามล�าดับ

    1.1 ด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ความพร้อมในการ

บรหิารจดัการองค์การตามหลักการบรหิารจดัการของเทศบาลต�าบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านวัฒนธรรมองค์การ มีระดับความพร้อม

มากเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไป

หาน้อย อนัดบัแรก คอื องค์การให้ความส�าคญัในการท�างานเป็นทมี 

รองลงมา คือ องค์การให้ความส�าคัญกับการท�างานในหน้าที่ 

    1.2 ด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี พบว่า ความพร้อม

ในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี 

มีระดับความพร้อมมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ นโยบายก�าหนดขึ้นโดย

อาศัยพื้นฐานจากเปาหมาย และแผนกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์การ 

รองลงมา นโยบายสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง 

ตามล�าดับ

    1.3 ด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า ความพร้อมในการ

บรหิารจดัการองค์การตามหลักการบรหิารจดัการของเทศบาลต�าบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านโครงสร้างองค์การ มีระดับความพร้อม

มาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย อันดับแรก คือ มีการสั่งการจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง 

รองลงมา คือ มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่มีอ�านาจในการสั่งการ

และควบคุม ตามล�าดับ

    1.4 ด้านกระบวนการ/เทคโนโลย ีพบว่า ความพร้อมใน

การบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการของเทศบาล

ต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี มีระดับ

ความพร้อมมาก เมือ่แยกพจิารณาเป็นรายข้อตามล�าดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย อนัดบัแรก คอื มกีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในด�าเนนิ

งานเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน รองลงมา คือ มีการใช้

ความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการด�าเนินงาน ตามล�าดับ

    1.5 ด้านทรัพยากรการบริหาร พบว่า ความพร้อมใน

การบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการของเทศบาล

ต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทรัพยากรในการบริหาร มีระดับ

ความพร้อมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านล�าดับค่าเฉล่ียจากมาก

ไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านการตลาด รองลงมา ด้านเวลา 

ตามล�าดับ

    1.6 ด้านสมรรถนะทางการบริหาร พบว่า ความพร้อม

ในการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 

มีระดับความพร้อมมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อตามล�าดับค่า

เฉลีย่จากมากไปหาน้อย อนัดบัแรก คอื มีการให้ความส�าคญัต่อการ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า รองลงมา คอื มกีารควบคุมดแูล

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ

ภาวิณี วรรณสุข (2549) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อสมรรถนะการให้บริการของงานสวัสดิการ กองการ

เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม

แล้วความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสมรรถนะการให้บริการ

ของงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านองค์กร/บุคลากรของหน่วยงาน 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ท่ีให้บริการ ด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ด้านเกี่ยวกับเงินกู้ ด้านบุคลากร และด้านค่าตอบแทน อยู่ใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ

สมรรถนะการให้บริการของงานสวัสดิการด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่อสมรรถนะการให้บริการของงานสวัสดิการด้าน

อื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของจรัสศรี 

เวียงทอง (2549) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง บทบาทของชุมชนในการ

จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย ผลการ

ศึกษาพบว่า สถานภาพพื้นฐานของชุมชนที่มีผลต่อการจัดหาและ

สนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มมีาก เพราะสถานภาพ

ปจจุบันชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีฐานะทาง

เศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มากขึ้น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากในการให้ความร่วมมือในการจัดหา

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรวมทั้งให้การ

สนับสนุน/ส ่งเสริมการจัดหาส่ือการเรียนการสอน ส�าหรับ 

กระบวนการร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีท�าให้

การจัดการศึกษาของโรงเรียน มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย

ที่วางไว้นั้น ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ

ตามแผน ร่วมติดต่อประสานหน่วยงานต่าง ๆ ร ่วมในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ร่วมประชุมประเมินผล ร่วมปรับปรุง แก้ไข

และการด�าเนินงาน จากการประเมินบทบาทและความร่วมมือ 

พบว่า ทุกขั้นตอน ทุกกลุ่มประชากรมีบทบาทและให้ความร่วมมือ 

ขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ขั้นตอนการร่วมวางแผน รองลง

มาคือร ่วมด�าเนินการติดต่อประสานหน่วยงานต่าง ๆ ร ่วม
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ร่วมประชุมประเมินผล การด�าเนินงาน 

ร่วมปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงาน ตามล�าดับ

 2. ผลการศกึษา การให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   ผลการศกึษา การให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมมีระดับการให้บริการ เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ 

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า รองลงมา คือ ด้านการให้บริการที่

ตรงกับความต้องการ ตามล�าดับ

  2.1  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า การให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพ

รวม มีระดับการให้บริการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามล�าดับ

  2.2  ด้านการให้บริการท่ีตรงกับความต้องการ พบว่า 

การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพรวมมีระดับการให้บริการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2.3  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า การให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม 

มีระดับการให้บริการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามล�าดับ

   2.4  ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง พบว่า การให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม 

มีระดับการให้บริการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามล�าดับ

   2.5  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า การให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม 

มีระดับการให้บริการมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล�าดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของภาวิณี วรรณสุข (2549) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสมรรถนะการให้บริการของงาน

สวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผลการวิจัย

พบว่า โดยภาพรวมแล้วความพงึพอใจของบคุลากรทีมี่ต่อสมรรถนะ

การให้บริการของงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านองค์กร/บุคลากรของ

หน่วยงาน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บรกิาร ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 

ด้านเกี่ยวกับเงินกู ้ ด้านบุคลากร และด้านค่าตอบแทน อยู่ใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ

สมรรถนะการให้บรกิารของงานสวสัดกิารด้านการให้บรกิารของเจ้า

หน้าที/่บคุลากรทีใ่ห้บรกิารอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพงึพอใจของ

บคุลากรทีม่ต่ีอสมรรถนะการให้บรกิารของงานสวสัดกิารด้านอ่ืน ๆ  

อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของจรสัศร ีเวยีงทอง 

(2549) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง บทบาทของชุมชนในการจัดหา

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา

พบว่า สถานภาพพ้ืนฐานของชุมชนท่ีมีผลต่อการจัดหาและ

สนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มมีาก เพราะสถานภาพ

ปจจุบันชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจค่อนข้างด ีชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา

มากขึ้น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากในการให้ความร่วมมือในการจัดหา

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรวมทั้งให้การ

สนับสนุน/ส ่งเสริมการจัดหาส่ือการเรียนการสอน ส�าหรับ 

กระบวนการร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีท�าให้

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย

ที่วางไว้นั้น ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ

ตามแผน ร่วมติดต่อประสานหน่วยงานต่าง ๆ ร ่วมในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ร่วมประชุมประเมินผล ร่วมปรับปรุง แก้ไข

และการด�าเนินงาน จากการประเมินบทบาทและความร่วมมือ 

พบว่า ทุกขั้นตอน ทุกกลุ่มประชากรมีบทบาทและให้ความร่วมมือ 

ขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ขั้นตอนการร่วมวางแผน รองลง

มาคือร ่วมด�าเนินการติดต่อประสานหน่วยงานต่าง ๆ ร ่วม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ร่วมประชุมประเมินผลการด�าเนินงาน 

ร่วมปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงาน ตามล�าดับ

 3. ผลการศึกษา ปจจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการบริหาร

จัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการท่ีมีผลต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับปจจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการบริหาร

จัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการท่ีมีผลต่อการให้บริการ
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สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปจจัย

ด้านทรัพยากรการบริหาร ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี และด้าน

สมรรถนะทางการบริหาร ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .619 

ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (S.E. est) เท่ากบั .472 ตวัแปรอิสระ

ทั้ง 3 ตัว สามารถท�านายปจจัยส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 61.90

  3.1  ด้านทรัพยากรการบริหาร มีผลต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของปญญา ชาติปญญาวุฒิ (2545) ได้ท�าการศึกษา

เร่ือง เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหาร

สาธารณูปโภคด้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต�าบลวัฒนานคร 

ผลการวจัิยพบว่าประชาชนมีความพงึพอใจต่อบริการสาธารณปูโภค 

การให้บริการไฟฟา ประปา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านการ

โทรศัพท์ อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง

  3.2  ด้านกระบวนการ/เทคโนโลย ีมผีลต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) ได้ท�าการศึกษา

เรือ่ง การบรหิารจดัการเทศบาลตามหลกัธรรมาภบิาล : กรณศีกึษา

เทศบาลต�าบลบ้านฉาง ผลการศกึษาพบว่า ในการบรหิารการจดัการ

ของเทศบาลต�าบลบ้านฉางตาม หลักธรรมาภิบาลเทศบาลต�าบล

บ้านฉางได้จัดท�าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติในด้าน

ต่าง ๆ และรับฟงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน

เพื่อหาจุดยืนและแนวทางร่วมกัน พบว่า ยังประสบปญหาในเรื่อง

โครงสร้างพื้นฐานการท�างาน ในเทศบาลยังไม่เป็นระบบ โดย

พนักงานส่วนหนึ่งยังคง ยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ไม่ยอมรับ

ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ  ทางด้านกระบวนการน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ ในการบริหารเทศบาลต�าบลบ้านฉาง พบว่าเทศบาลต�าบล

บ้านฉางมคีวามเสมอภาคและกระจายการพฒันาอย่างทัว่ถงึไม่มกีาร

เลือกปฏิบัติและได้จัดตั้งคณะกรรมการกรชุมชนร่วมกันจัดท�าแผน

พัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการต่าง ๆ

    3.3 และด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีผลต่อการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของภาวณิ ีวรรณสขุ (2549) ได้ท�าการศกึษา

เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อสมรรถนะการให้บริการ

ของงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจของบุคลากรที่มี

ต่อสมรรถนะการให้บริการของงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านองค์กร/

บุคลากรของหน่วยงาน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร

ที่ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก ด้านเกีย่วกบัเงนิกู ้ด้านบคุลากร และด้านค่าตอบแทน

อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ
  1. ด้านโครงสร้างองค์การ เทศบาลต�าบลควรมีนโยบาย

ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้ผูป้ฏบิตังิานได้ไปอบรม พฒันาองค์ความรูเ้พือ่

การปฏบิตังิาน เพือ่น�าความรูค้วามสามารถร่วมมอืกนัในการบรหิาร

จัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ

  2. ด้านวฒันธรรมองค์การ เทศบาลต�าบลควรมนีโยบายใน

การจ้างงานคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามสามารถเข้ามาในองค์การให้มากขึน้ 

โดยให้ความส�าคัญกับความช�านาญของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น

  3. ด้านทรัพยากรการบริหาร จากผลการศึกษา เทศบาล

ต�าบลควรมนีโยบายส่งเสรมิให้ผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ในการปฏิบัติงาน มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจของแต่ละคนไว้

อย่างชัดเจน ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยมีการลดขั้นตอนการ

ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักความรวดเร็วและประหยัด

  4. ควรน�าโครงการวิจัยนี้ ไปท�าวิจัยในหน่วยงานอื่น ๆ ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�าผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนา

องค์กรต่อไป
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