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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการดาเนินงาน และ
นาเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาฝาย จานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
วิเคราะห์ ข้ อมู ล ด้ว ยสถิติ เชิ ง พรรณา และวิธีการวิเคราะห์ เ นื้ อหาการสร้า งแนวทางการพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาฝาย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย ภูมิ
ผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล นาฝาย อาเภอ
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เมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน โดยเรี ย งล าดับ ความส าคัญค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี้ มุมมองด้ า น
ประชาชน มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต และมุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน ตามลาดับ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
ฝาย อาเภอเมือง จั งหวัดชัยภูมิ ประกอบด้ว ย (1) การพัฒ นาระบบการสนับสนุนจากการเมือง
ระดับชาติ และ (2) การเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน ซึ่งทั้งสองประการมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและผลักดันในเรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น การพัฒนาความเป็นเอกภาพของบุคลากร และการพัฒนาวัฒนธรรมการทางานเน้นการมี
ส่วนร่วม
คาสาคัญ (Keywords) : แนวทางการพัฒนา, ประสิทธิผลการดาเนินงาน, องค์การบริหารส่วนตาบล

Abstract
Research subject Guidelines for improving the effectiveness of the
administration of Na Fai Subdistrict Administration Organization, Muang District,
Chaiyaphum Province The objective is to study the level of operational effectiveness.
And propose guidelines for improving the operational effectiveness of the Na Fai
Subdistrict Administration Organization, Muang District, Chaiyaphum Province. The
quantitative data group consisted of 400 people living in the area of Na Fai Subdistrict
Administration Organization using Simple random sampling method. The qualitative
data group was used by interviewing method consisting of 12 people. The data
collection consisted of (1) a questionnaire with 5 rating scales and a structured
interview form. Data were analyzed using descriptive statistics. And methods of
content analysis to establish guidelines for improving the effectiveness of the
operations of Na Fai Subdistrict Administration Organization, Muang District,
Chaiyaphum Province. Overall, it is at a medium level. When considering each aspect
found that Moderate level in all aspects In order of importance, average from highest
to lowest as follows: Financial perspective Perspective on learning and growth And
views on internal processes, respectively, the guidelines for the development of the
operational effectiveness of the Nafai Subdistrict Administration Organization, Muang
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District, Chaiyaphum Province, consisting of (1) the development of a national
political support system and (2) increasing the political pressure from Public sector
Both of which focus on promoting and driving on matters Training and personnel
development Leadership development of local administrators Development of staff
unity And the development of a work culture focusing on participation
Keywords: Guidelines for The Development, Operational Effectiveness, Sub District
Administrative Organization

บทนา (Introduction)
ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายขององค์การ
ที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ความคาดหวัง ความต้องการจาก
ลูกค้า ดังนั้น องค์การต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถให้กับองค์การ เพื่อทาให้เกิด
ความมั่นใจในการรองรับการเปลี่ ยนแปลงในระยะยาว (Ulrich, 1997 : 52) ซึ่งพนักงานเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญสาหรับทุกองค์การ ความสาเร็จขององค์การเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ของบุคลากร ดังนั้น องค์การจึงจาเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบ และโครงสร้างต่าง ๆ
ภายในองค์การให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ซึ่ง Bass (1990 : 23) และ Collins and Porras
(1996 : 35) ได้สรุปว่า ภาวะของผู้นานั้นมีส่วนสาคัญในการกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์การ โดยเกิดจากความสัมพัน ธ์ร ะหว่างพฤติกรรมผู้ นา แรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Robbins (2005 : 52) ที่ได้ผลสรุปว่า ผู้นา
และวัฒนธรรมองค์การเป็นสาเหตุที่มีอิทธิพลทาให้เกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน และความอยู่ ร อดขององค์ กร ได้ดาเนินการโครงการประเมินมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ราชการใน 4 ด้าน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมทั้ง
ประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562 พบว่า ได้คะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละด้านที่สูงที่สุด คือ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร้อยละ 79.49 รองลงมาคือ ด้านการบริการสาธารณะ
ร้อยละ 78.02 ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 77.87 ส่วนลาดับสุดท้ายคือ ด้านการบริหารงาน
การเงิน และการคลั ง ร้ อยละ 74.06 ตามล าดับ (Office of Local Administration Standards
Administration, 2019) ประเด็ น ปั ญ หาที่ น่ า สนใจในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
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ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเริ่มต้นมาจากการปรับปรุงพัฒนา
ของพนักงาน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงการทางาน และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญกับประสิทธิภ าพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาของพนักงาน การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนา
องค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลจึงต้องให้ความสาคัญกับลาดับการเกิดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพราะมีงบประมาณในการสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่อย่างจากัด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ทราบว่าประสิทธิผลการ
ดาเนินงานของแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างไร และประสิทธิผลการดาเนินงานของแนวทางการพัฒนา
ประสิ ทธิผ ลการดาเนิ น งานขององค์การบริห ารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มี
ลักษณะอย่างไร ผู้วิจัยจะทาการวัดประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย
ในมุมมองการประเมินผลเชิงดุลยภาพโดยใช้เครื่องมือตัวชี้วัดความสาเร็จขององค์การ Balance
Scorecard ตามมุมมองด้านประชาชน มุมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และ
การเติบ โต และมุมมองด้ านการเงิน ซึ่งผลที่ได้จ ากการศึ กษาจะเป็น ประโยชน์ต่ อ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถที่จ ะน าไปใช้ เป็ น ข้ อ มูล ประกอบในการกาหนดแนวทางเชิง นโยบายและเชิ ง
ปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายขององค์การต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
ระยะที่ 1 การศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1.1 ประชากร (Population) หมายถึ ง ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบลนาฝาย อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จ านวน 11,832 คน (Na Fai Subdistrict
Administration Organization, 2019)
1.2 กลุ่ มตัว อย่ าง (Sample) หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่
อาศั ย อยู่ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาฝาย จ านวน 400 คน ใช้ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
ง่าย (Simple random sampling)
1.3 ตัวแทนภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ให้ข้อมูลจานวน 12 คน ประกอบด้วย
1) ตัวแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย 1 คน 2) ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาฝาย 2 คน 3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย 1 คน 4) ผู้อานวยการกองคลัง 1
คน 5) ผู้อานวยการกองช่าง 1 คน และ 6) ตัวแทนภาคประชาชน 6 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาฝาย ในการตอบแบบสอบถามการวิจัย ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
ระยะที่ 2 การสร้างแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของ
รู ป แบบการพั ฒ นาประสิ ท ธิผ ลการดาเนิ น งานที่ ผู้ วิ จัย นาผลจากการวิ จัยในระยะที่ 1 มาสร้ าง
แนวทางขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบจาลองในการพิจารณาเพื่อสร้างข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ และทาการควบรวมแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการรวม
เรี ย กว่า “แนวทางการพัฒ นาประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่อหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการดาเนิน การวิจัยในระยะที่ 2 การสร้างแนวทางการพัฒ นา
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ผลการวิจัย (Research Results)
1. ผลการศึกษาระดับ ประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบล นาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ มุมมองด้านประชาชน (  = 3.38) มุมมองด้านการเงิน (  = 3.37) มุมมองด้านการเรียนรู้
และการเติบโต (  = 3.35) และมุมมองด้านกระบวนการภายใน (  = 3.34) ตามลาดับ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิจัยเป็นรายด้านได้ ดังนี้
1.1 มุมมองด้านประชาชน ระดับประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จั งหวัดชัย ภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.38) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จานวน 2 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมีการ
บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ (  = 3.57) และองค์การบริหารส่วนตาบล
นาฝายมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ (  = 3.43) และ
อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 ด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้
เทศบาลตาบลมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน (  = 3.39) องค์การบริหารส่วนตาบล
นาฝายมีการจัดทาบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ (  = 3.37) และองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมี
การดาเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (  = 3.09)
ตามลาดับ
1.2 มุมมองด้านกระบวนการภายใน ระดับประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =
3.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จานวน 2 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาฝายมีระดับความสาเร็จในการประหยัดพลังงานที่สามารถลดได้โดยเปรียบเทียบกับปริมาณ
การใช้ในปีงบประมาณที่ผ่ านมา (  = 3.59) และองค์การบริห ารส่ว นตาบลนาฝายมีการจัด ทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ (  = 3.43) และอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3
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ด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย
มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยพิจารณาจากการจัดทาบันทึกสถิติการ
ปฏิบัติงาน รายงาน ของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบองค์การบริหารส่ วนตาบลนาฝายประจาปี (  =
3.37) องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมีระดับความสาเร็จของอัตราการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเป็นอัตราเท่าใดของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ (  = 3.30) และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาฝายมีความส าเร็จในการบริหารการจั ดเก็ บรายได้ เป็ นอย่ างไรของ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ตามข้อบัญญัติ (  = 3.01) ตามลาดับ
1.3 มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต ระดับประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.35)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จานวน 1 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วนตาบลนา
ฝายมีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบของ อปท. กระทรวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (  = 3.57) และอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 4 ด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลาดับ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมีการจัดการสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (  = 3.40) องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมีก ารปรับปรุง
กระบวนการทางาน การบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน (  = 3.39) และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาฝายมี การก าหนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จของงานให้ บริ การครบทุ ก
กระบวนงานตามข้อแนะนาของกระทรวงมหาดไทย และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ (  = 3.32)
ตามลาดับ
1.4 มุมมองด้านการเงิน ระดับประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จานวน 2 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่องค์การได้รับจัดสรรด้วยความประหยัด คุ้มค่า และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(  = 3.55) และองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมีอัตราการเจริญเติบโตด้านรายได้ การแสวงหา
แนวทางเพิ่มรายได้จากการดาเนินงาน (  = 3.49) และอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 ด้าน โดย
เรียงลาดับความสาคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมีการใช้
จ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ (  = 3.39) องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีความสอดรั บ กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน (  = 3.31) และ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายมีมาตรการการตรวจสอบป้องกันการรั่วไหล การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทางการเงินอย่างรัดกุม (  = 3.09) ตามลาดับ
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2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ ว น
ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย การพัฒนาการสนับสนุนจากพรรคการเมือง
ระดับชาติ และการเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน โดยกาหนดยุทธศาสตร์การวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณา และการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองให้เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะนามาสู่การพัฒนากระบวนการบริหารภายในเพื่อให้เกิดกิจกรรม
การดาเนินงาน (Process) ซึ่งการพัฒนาทั้งสองประการจะมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันในเรื่อง
การฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่น การพัฒนาความ
เป็นเอกภาพของบุ คลากร และการพัฒ นาวัฒนธรรมการทางานเน้นการมีส่วนร่ว ม โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ การเสริมสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังจะต้องมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย โดยกาหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการประชาชน การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทั นสมัย การบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน และจะต้องหาแนวทางการขจัด
หรือหลบหลีกอุปสรรคการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
การดาเนินงานมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอานาจทางการคลัง ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ (Output) ที่พึงประสงค์ คือ
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย และมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์การ
ภาครัฐซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลสาเร็จระดับประเทศ (Ultimate Outcome) คือ ความกินดี อยู่ดี มีสุข
ของประชาชนต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นสาคัญสมควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประสิทธิผลการ
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ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย โดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard
มุมมองด้านประชาชน องค์การบริหารส่ วนตาบลนาฝาย มีการจัดทาบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
โดยให้บริการสาธารณะอย่างเสมอภาค มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาธารณะและมีการ
ปลูกฝังทัศนคติว่าการให้บริการเป็นสิ่งที่องค์กรภาครัฐต้องรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Panjan (2011 : 344 – 345) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลในจังหวัดนครปฐม พบว่า ทั้งประชาชนและพนักงานของเทศบาลตาบลมีความเห็นตรงกันว่า
ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง
2. การสร้างแนวทางการพัฒนาประสิทธิ ผลการดาเนิน งานขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย การ
พัฒนาการสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ และการเพิ่มแรงกดดันทางการเมือ งจากภาค
ประชาชน ซึ่งทั้งสองประการมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันในเรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาของ
บุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่น การพัฒนาความเป็นเอกภาพของบุคลากร และ
การพัฒนาวัฒนธรรมการทางานเน้นการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงได้นารูปแบบการพัฒนาทั้ง 2 ประเด็น
มาอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
2.1 การพั ฒ นาการสนั บ สนุ น จากพรรคการเมื อ งระดั บ ชาติ การพั ฒ นาการ
สนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันในเรื่อง การฝึกอบรมและ
พัฒนาของบุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่น การพัฒนาความเป็นเอกภาพของ
บุคลากร และการพัฒนาวัฒ นธรรมการทางานเน้นการมีส่วนร่ว ม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายกับพรรคการเมืองระดับชาติจะ
สามารถแก้ ปั ญ หาการแยกส่ ว นในการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งหน่ ว ยงาน รวมถึ ง การวางระบบ
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองและราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ของการประสานความร่ว มมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ สนับสนุนและนา
ศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กาหนดเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนาพื้นที่ ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับพรรคการเมือง เช่น การจัดทาข้อตกลงหรือสั ญญา
แผนงานหรื อ โครงการและลงนามร่ ว มกั น เป็ น ต้ น รวมถึ ง การออกแบบโครงสร้ า งและระบบ

140

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

บริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานรูปแบบพิเศษเพื่อให้สามารถรองรับการขับเคลื่อน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ของประเทศและความร่ ว มมื อ กั บ พรรคการเมื อ งที่ ต้ อ งอาศั ย การ
ดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการแบบเดิม
ดังนั้น การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Nakorn (2010 : 54) กล่าวว่า ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังคมไทยโดย
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่ม องค์กรชุมชนท้องถิ่น เป็นฐานในการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาสังคมไทยจะต้องกระจาย
อานาจให้ แก่องค์กรท้องถิ่น มากกว่าที่จ ะคิดรวมศูนย์ อานาจโดยยึดกลไกส่ ว นราชการที่ม าจาก
ส่วนกลางเป็นศูนย์กลาง นโยบายของพรรคการเมืองควรเน้นการสร้างสังคมไทยในอนาคต และ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายอานาจให้แก่องค์กรท้องถิ่น ร่วมสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นให้
เข้มแข็งโดยกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน แต่จุดอ่ อนขององค์กรท้องถิ่นและภาค
ประชาชนส่วนหนึ่งมักจะเคยชินอยู่กับการรับการให้บริการจากรัฐบาลและพรรคการเมืองมากกว่า
การพึ่งตนเองได้
2.2 การเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน การเพิ่มแรงกดดันทาง
การเมืองจากภาคประชาชน เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันในเรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่น การพัฒนาความเป็นเอกภาพของบุคลากร และ
การพัฒนาวัฒนธรรมการทางานเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาฝายมีการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มุ่งสร้างบทบาทของประชาสั งคมใหม่
ในการรวมกลุ่มเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีการประสานเครือข่ายเป็นอย่างดี ตระหนักถึง
ขอบเขตของการเรียกร้อง และไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมือง โดยการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ จากเดิมที่เน้นบทบาทของรัฐในการเป็นตัวนาทากิจกรรมสาธารณะมา
เป็นรัฐควรลดบทบาทของตนลง ให้ประชาสังคมมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยเหลือตนเองและคอย
ควบคุมกากับรัฐ และส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของจิตสานึก
สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาคมจึงมีบทบาทเป็น
อย่างมากต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Prasertkul (2005 : 98) กล่าวว่า การเมืองภาคประชาชนเป็น
กระบวนการของประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยจัดการปัญหาที่
ระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนราษฎร (Representative Democracy) ก่อขึ้นหรือรับผิดชอบไม่
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ทั่วถึง การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐ จะ
เท่ากับ การโอนอานาจอธิปไตยที่ตกค้างอยู่กับรัฐมาสู่ประชาชนมากขึ้น ตลอดจนขยายระบอบ
ประชาธิป ไตยออกไปจากระบอบชนชั้ น น าให้ เป็นระบอบที่ประชาชนมีอานาจจริงมากขึ้น โดย
เสกสรร ประเสริฐกุลได้กล่าวสรุปไว้ว่าการเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการพัฒนาแบบทางเลือก
ซึ่งไม่สามารถขึ้นกับกลไกตลาดเสรีนิยมใหม่โดยปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถเดินตามแนวทาง
บริโภคนิยมของระบบทุนโลกาภิวัตน์อย่างไร้ขอบเขต ด้วยเหตุนี้จึงมีบทบาทในการถ่วงดุลอิทธิพล
ของทุ น ข้ า มชาติ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มตลอดจนแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนในเชิ ง
โครงสร้ างในเวลาเดีย วกัน การพัฒ นาแบบยั่งยืนจาเป็นต้องอาศัยการกระจายอานาจ กาหนด
นโยบายสู่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ การเมืองภาคประชาชนจึงช่ วยกระตุ้นให้มีการกระจายอานาจ
จากรัฐสู่สังคม ซึ่งจะช่วยลดความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เป็นแบบแนวดิ่ง ระหว่างกับชาติตลอดจนเพิ่ม
ความสัมพันธ์แนวราบที่เสมอภาคสร้างสรรค์ขึ้นในหมู่ประชาชน

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายควรมีการวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายกับพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อแก้ปั ญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่ว ยงาน รวมถึงการวางระบบ
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมื อระหว่างพรรคการเมืองและราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบ
ของการประสานความร่วมมือที่หลากหลายตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายควรมีการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองให้เป็น
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มุ่งสร้างบทบาทของประชาสังคมใหม่ในการรวมกลุ่ ม เป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีการประสานเครือข่ายเป็นอย่างดี ตระหนักถึงขอบเขตของการ
เรียกร้อง และไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมือง
1.3 องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายควรมีการปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลนาฝายกับพรรคการเมือง ระยะสั้น (ดาเนินการภายใน 1 3 ปี) คือพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
พื้นที่ ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับพรรคการเมือง เช่น การจัดทาข้อตกลงหรือสัญญาแผนงาน/
โครงการและลงนามร่วมกัน เป็นต้น และออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการทุกมิติ
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