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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน และ
ศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างคือ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน        
ทั้ง 100 แห่ง จ านวน 233 คน  โดยใช้เทคนิคสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวมมีระดับประสิทธิผลมาก ( =3.62) และ 2) ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรและปัจจัยด้านการควบคุมสามารถ
อธิบายประสิทธิผลได้ร้อยละ 80.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ: การจัดการ, ประสิทธิผลการบริหาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
 

Abstract 
               The research aimed to study the effectiveness of local administrative organizations in Nan 
province and the management factors that affecting their effectiveness . The samples were 233 of 
the Chief Administrators, Division Directors, and Section Chiefs of 100 local administrative 
organizations in Nan province that were collected by using quota sampling technique. The 
questionnaire was used as research instrument. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression at statistical significance level of .01. The results 
were as following: 1) the overall effectiveness of the local administration organizations was high (= 
3.62) and 2) the factors affecting 80% of their effectiveness were that of administration management 
and control at the statistical significance of .01. 
Keywords: management, administrative effectiveness, local administrative organization in Nan 
province 
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1.บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วน
ภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการ
คลัง และยังมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะอีกด้วย 
ส่งผลให้ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่เป็นเพียง
ผู้บริหารยึดบทบาทตามกฎหมาย แต่ต้องเป็นผู้บริหารที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ท างานเชิงรุก เพิ่มบทบาทเพื่อให้
สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่  
     แม้กฎหมายจะก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของประชาชนที่จะพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่จากการศึกษาของ 
โกวิท พวงงาม 2550[1] ได้ศึกษาถึงศักยภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ปัญหาและ
อุปสรรค พบว่าโดยภาพรวมจะมีปัญหาขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน ไม่ เข้าใจระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรท าให้การท างานยังจ ากัดอยู่เฉพาะ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น คณะผู้บริหารยังขาด
การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี สิ่งส าคัญยัง
พบว่าผู้บริหารยังขาดภาวะผู้น าที่จะกระตุ้นให้สมาชิก
และประชาชนร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ส่วนรวม  
     ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส าคัญต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดระบบสารสนเทศ การสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประชาชน
ผู้ รับบริการ  กระบวนการบริหารจั ดการ รวมทั้ ง
บรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กร จิตติ กิตติเลิศไพศาล [2] 

     ปัญหาและอุปสรรคการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนับเป็นประเด็นท้าทายศักยภาพทางบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน 
จากความเป็นมาและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดน่าน เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาตัวแบบของปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน อันจะท าให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยไว้ดังน้ี 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
     2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
     3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยในการจัดการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
     การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1. ด้านขอบเขตของพื้นที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดน่าน โดยศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 
ประเภทคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล
เมือง (ทม.) เทศบาลต าบล (ทต.) และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 แห่ง 
      2. ด้านขอบเขตของเนื้อหาผู้วิจัยได้จ าแนกขอบเขต
ของเนื้อหาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้  
          2.1 ปัจจัยจัดการองค์กร ได้แก่1.การวางแผน 
(Planning)2.การจัดการองค์กร (Organizing) 3.การ
บังคับบัญชา(Commanding) 4.การประสานงาน 
(Coordinating) 5.การควบคุม (Controlling) 
               2.1.1 ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร 
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                2.1.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
โดยยึดตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ซึ่งเป็นการประเมินวัด
ประสิทธิผลขององค์การโดยใช้เครื่องมือที่ เรียกว่า 
Multivariate Effectiveness Measures ตามแนวคิด

ของ RichardM. Steers [3] และใช้ตัวช้ีวัด ประสิทธิผล
ขององค์การของ John P. Campbell [4] จ านวน 4 
ด้านได้แก่ (1) ผลิตภาพ (Productivity) (2)ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) คุณภาพ (Quality) และ (4) ความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfaction) 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 ตัวแปลอิสระ                                             ตัวแปลตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. สมมุติฐาน 
     ปัจจัยการจัดการได้แก่ การวางแผน  การจัดการ
องค์กร  การบังคับบัญชา  การประสานงาน และการ
ควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน   
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
     เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน    
(ผู้ให้บริการ) รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 แห่ง ประกอบด้วย 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 700 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ตามสูตรทาโรยามาเน่ ได้จ านวน 233 ตัวอย่าง 
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ท าการสุ่มแบบโควต้า 

(Quota Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ  แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอนดังน้ี ได้แก ่
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง 
     ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ reliability 
coefficient alpha ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.965 
     สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้ แก่  ค่าร้อยละ  
ค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลี่ย1.00-1.8 = น้อยที่สุด 1.8 - 1- 2.60 
เท่ากับน้อย  2.61-3.40 เท่ากับ ปานกลาง 3.41 -4.20 
เท่ากับ มาก 4.21 -5.00 เท่ากับมาก 

 
7. ผลการวิจัย 
7.1 ปัจจัยการบริหารองค์การ 
ตาราง 1 ภาพรวมปัจจัยการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
ปัจจัยด้านการจัดการองค์การ   ค่าเฉลี่ย   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การวางแผน    4.08  .536  มาก 
2. การจัดการองค์กร   3.84  .685  มาก 
3. การบังคับบัญชา   3.98  .678  มาก 

ปัจจัยด้านการจัดการได้แก ่
1.การวางแผน (Planning) 
2.การจัดการองค์กร (Organizing) 
3.การบังคับบัญชา(Commanding) 
4.การประสานงาน (Coordinating) 
5.การควบคุม (Controlling) 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านได้แก ่
1. ผลิตภาพ (Productivity) 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. คุณภาพ (Quality) 
4. ความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfaction) 
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ตารางที่1 (ต่อ) 
ปัจจัยด้านการจัดการองค์การ   ค่าเฉลี่ย   S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. การประสานงาน   3.86  .634  มาก 
5. การควบคุม    3.02  .633            ปานกลาง 
ผลรวม               3.76  .638                  มาก 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมการจัดการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.76) และแยกพิจาณาเป็นราย
ด้านพบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากเป็นอันดับแรก ( X =4.08) รองลงมาเป็น

ปัจจัยด้านการบังคับบัญชา   ( X =3.98) ปัจจัยด้านการ
ประสานงาน ( X =3.86) ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร   
( X =3.84) และปัจจัยด้านการควบคุม ( X =3.02)  
ตามล าดับ 

 
7.2 ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตาราง 2 ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน  
ประสิทธิผลการบริหารงานในภาพรวม   X         S.D.    ระดับประสิทธิผล 
1. ด้านผลิตภาพ    3.67                 0.27 มีระดับประสิทธิผลมาก                                            
2. ด้านประสิทธิภาพ 3.52 0.49 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
3. ด้านคุณภาพ 3.65 0.54 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
4. ด้านความพึงพอใจ 3.65 0.52 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
              เฉลี่ย 3.65 0.40 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
 

ตาราง 2 ในภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระดับประสิทธิผลมาก ค่าเฉลี่ย 3.62ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีระดับประสิทธิผลมากทุกด้านโดยด้านผลิตภาพ มี

ค่าเฉลี่ย สูงที่สุด 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 
รองลงมา ด้านคุณภาพและด้านความพึงพอใจในงาน 
ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ 0.54  
และด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.49 ตามล าดับ 

 
ตาราง 3 ปัจจัยการจัดการได้แก่ 1.การวางแผน 2. การจัดการองค์กร 3. การบังคับบัญชา 4. การประสานงาน 5. การ
ควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านในภาพรวม 

Coefficientsa 

Model  Sxndardized Coefficients t Sig. 

B SE. Bex 

1 

(Consxnt) .502 .161  3.120** .000 

x1 -.011 .065 -.009 -.170 .866 

x2 .308 .039 .310 7.814** .000 

x3 .059 .069 .059 .855 .394 

x4 -.078 .067 -.073 -1.168 .244 

x5 .754 .061 .701 12.348** .000 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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R.= .897    Adj R²= .800 SE =.3052 
F= 186.053** Sig = .000 
จากตาราง 3 พบว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ค านวณได้มีค่า
ต่ ากว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ตั้งไว้ระดับ 0.05 และแสดง
ว่าปัจจัยการจัดการสามารถอธิบายผลความสัมพันธ์ได้ 
และมีความสัมพันธ์กันร้อยละ 89.9 โดยปัจจัยการจัดการ
องค์กร และปัจจัยการควบคุมความสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดน่านในภาพรวมได้ร้อยละ 80.0 
 

8.อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
     การจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานระดับหัวหน้างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกันมากได้แก่ การวางแผน (Planning) 
การจั ดการองค์กร (Organizing)  การบั งคับบัญชา
(Commanding)การประสานงาน(Controlling)  ซึ่ ง
สอดคล้องกบัการวิจัยของจริยา  มหายศนันทน์ และคณะ 
[5]  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าท่ีในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และเป็นความคิด เห็นที่
สอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดและรายด้าน
โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการสั่งการ 
ด้านการควบคุม   
     1. การวางแผน (Planning) พบว่า อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายผลได้ว่ า  คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพบปะมีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดนโยบายแถลงนโยบายและผล
ของการด าเนินงานร่วมกันเป็นระยะๆ เช่นทุกสามเดือน 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมีความใกล้ชิด
กับชุมชน มีการน าเสนอผลงาน การด าเนินงานให้กับ
ชุมชนได้รับรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุง
ระบบการท างาน  
     2. การจัดการองค์กร (Organizing)  พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้มี

แผนผังองค์กร โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปรากฏชัดเจนตามหลักการ ดูแลก ากับกฎระเบียบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏชัดเจนภารกิจของ
หน่วยงานและขององค์กร 
     3.  การบังคับบัญชา (Commanding) พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานมี
บทบาทในการบังคับบัญชาตามระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานตามและการสั่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งดาว  จินดาเทวิน [6] ได้วิจัย
เรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ใน
จังหวัดอุตรดิตย์” ว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยการวิเคราะห์ปัจจัยพิจารณาค่าไอเกน
มากกว่า 1 ใน 7 ปัจจัยหลักและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มและ
แต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการประชุมผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถ
พัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ 
อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปัจจัยหลัก 7 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วยปัจจัยหลักเดิม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า 
     4. การประสานงาน (Coordinating) พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ผู้บริหารมีบทบาทในการพัฒนาและ
หน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทคนิคในการ
ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงไกรยศ  พันธ์ไทย [7] 
ได้ท าวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรม
การท างานในองค์กร และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ มี ต่ อผลการปฏิบัติ งานของพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ” ว่าพฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมการท างานในองค์กรการเน้นการปรับตัว
กิจกรรมฝึกฝน และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
     5.  ด้านการควบคุม (Controlling)  พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ก ากับดูแลบุคลากรตามกฎและระเบียบขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนาคม ธีรสุวรรณจักร [8] ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดราชบุรี" ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
     จากการศึกษาพบว่าปัจจัยแวดล้อมทางการบริหาร
จั ดการภายนอกองค์ก าร  หมายถึ ง  แร งกระตุ้ น 
แรงผลักดันและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ซึ่งมีอิทธิพลที่จะ
สามารถส่ งผลกระทบต่อการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น2 
ประเภทได้แก่  (1 ) สภาพแวดล้อมทั่ ว ไป และ(2) 
สภาพแวดล้อมเฉพาะประสิทธิผลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับประสิทธิผลมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับประสิทธิผลมากที่สุด
คือด้านผลิตภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสุพัฒน์ตรา มะโนสด 
[9] ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย"ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วน
การคลังองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกมลลักษณ์ ยินดียม [10] 
ศึกษาประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลกัการบริหาร
จัดการที่ดี : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิผล
การบริหารของเทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชาโดยรวมมีระดับความส าเร็จมาก เมื่อแยก
พิจารณาประสิทธิผลการบริหารเป็นรายด้าน พบว่า 
อันดับแรกคือด้านผลลัพธ์การด าเนินการ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจัยของปรีชา สุวรรณภู [11] รูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 ประเทศไทย
พบว่าการจัดองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
 
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดนโยบาย 
แผนงาน ในการบริหารงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     1.2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการ
จัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปใช้ใน
การก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการที่
เน้นการเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหารงาน ทั้งใน
ด้านผลผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้าน
ความพึงพอใจในงาน 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
     2.1 พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง
ความแตกต่างของกลุ่มอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ และต าแหน่งงานที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนด าเนินงาน 
     2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญใน
การบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนการท างาน 
การจัดการองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน 
และการควบคุม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในล าดับต่อไป 

 
10. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1.ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศเพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างและข้อจ ากัดในด้าน
ต่างๆ 
     2.ควรใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายโดยเฉพาะการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นมิติของปัญหาที่ลุ่มลึกข้ึน 
     3.หากมีผู้วิจัยสนใจที่จะท างานวิจัยที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับเรื่องนี้ ควรมีความคุ้นเคยกับแหล่งข้อมูล 
เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 
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