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รูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตามความต้องการจ�ำเป็น ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Model Public Management Infrastructure Based
on Needs Assessment of Small Municipalities
in the Northeastern
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สภาพการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (2) ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สภาพการบริ ห ารจั ด การสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (3) ความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และ (4) เพือ่ สร้างและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยศึกษาเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเทศบาลต�ำบลในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล พนักงานส่วนต�ำบล
และประชาชน ซึ่งมีภูมิล�ำเนาและอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในแต่ละกลุ่มจังหวัด ทั้ง 5 กลุ่ม โดยการใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 1,407 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พหุคณ
ู ถดถอยเชิงเส้น และ Modified Priority Needs
1
2,3
1
2,3
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Index : PNI ส่วนการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ท�ำการตรวจสอบรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 12 คน ด้วยเทคนิคกระบวนการเชิงพินิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 คน
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะ
Abstract
This research aimed to study (1) the public infrastructure
management, (2) the factor effecting to the public infrastructure
management, (3) Needs Assessment of the public infrastructure
management, and (4) building the Model of Public Infrastructure
Management Based on Needs Assessment. The area was studied in the
Small Municipalities in the Northeastern Thailand. The sample were 1,407
people who concerning to municipalities consist of the administrator, the
member of Sub-district Council, the officer and the people. To analysis
by frequency, percentage, standard deviation, Multiple regression analysis,
and Modified Priority Needs Index (PNI). To build the Model of Public
Infrastructure Management Based on Needs Assessment by using the SWOT
technique and confirm Model by 12 expertizes.
Keywords: Public Management Model
บทน�ำ
ในปัจจุบันสภาพการจัดระบบบริการสาธารณะให้กับประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเหมือนและคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภายหลังจากการประกาศของคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก�ำหนดให้เทศบาลต�ำบลมีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ในชุมชนระดับต�ำบลและหมู่บ้าน แต่ทว่าประชาชนยังไม่เข้าใจ
ถึงการจัดระบบการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลว่าเป็นอย่างไร
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โดยจากรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พบว่า ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลต�ำบล ส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับต�่ำถึงปานกลาง (ระดับต�่ำร้อยละ 50.82 และ ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.18)
โดยสภาพปั ญ หาที่จะต้องท�ำการแก้ไขโดยด่ว น ได้ แก่ 1) ปั ญหาการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเทศบาลต�ำบลทีม่ กี ารมีสว่ นร่วมของประชาชนอยูใ่ นระดับต�ำ่
มีมากถึงร้อยละ 94.09 ในขณะที่มีเทศบาลต�ำบลที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชน
อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงร้อยละ 5.91 เท่านั้น 2) ปัญหาเกี่ยวกับผลงาน ทั้งนี้
เนื่องจากเทศบาลต�ำบลที่มีผลงานอยู่ในระดับต�่ำร้อยละ 80.07 แต่มีเทศบาลต�ำบลที่มี
ผลงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ถึง ระดับสูง เพียงร้อยละ 19.93 นอกจากนัน้ มีสภาพปัญหา
เกิดขึน้ บ้าง ได้แก่ ปัญหาเกีย่ วกับการประกาศนโยบายของคณะผูบ้ ริหารให้สภา บุคลากร
และประชาชนทราบ ปัญหาเกี่ยวกับอัตราก�ำลัง ที่ประสบปัญหาอัตราก�ำลังมากเกิน
โครงสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ/รายได้ ปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูล
เพื่อการพัฒนา และปัญหาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การทีก่ รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตงั้ คณะท�ำงาน (Core Team) ในการตรวจ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบตั ริ าชการขององค์กรท้องถิน่ ทีผ่ า่ นมา เพือ่ พิจารณา
คัดเลือกองค์กรส่วนท้องถิน่ รับเงินอุดหนุนส�ำหรับเป็นรางวัลจูงใจ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ก็พบว่า เทศบาลต�ำบลส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการบริหารอยู่ใน
ระดับต�ำ่ ถึงปานกลาง (โกวิทย์ กังสนันท์, 2550 : 15) และเทศบาลต�ำบลในประเทศไทย
มีปญ
ั หาด้านขัน้ ตอนการท�ำงานไม่ชดั เจน  ความรู้ ความเข้าใจ ในการท�ำงานของเทศบาล
ไม่สมบูรณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและความร่วมมือของหน่วยราชการ
ต่างๆ ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร (ณรงค์ เหลืองบุตรนาค และ โชติชยั เจริญงาม, 2550)
นอกจากนีผ้ ลการศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลต�ำบลพบว่า
ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส�ำคัญต่อประชาชนในท้องถิน่
การจัดระบบสารสนเทศการสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประชาชน
ผูร้ บั บริการ กระบวนการบริหารจัดการ รวมทัง้ บรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผลขององค์กร (จิตติ กิตติเลิศไพศาล, 2551 : 43-80)
จากภารกิจของเทศบาลต�ำบลในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังที่กล่าว
มาในข้างต้น จะเห็นว่าเป็นงานที่ให้บริการแก่ประชาชนและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจ�ำวันของประชาชนทัง้ สิน้ อย่างไรก็ดี ผลของการปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลต�ำบล
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ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับพบว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ
อาทิเช่น ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานไม่ตั้งใจให้บริการประชาชน ระเบียบ
กฎหมายยุ่งยากซับซ้อน ความไม่ทันสมัยของเครื่องมือ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์
การให้บริการยุ่งยาก มีหลายขั้นตอน เกิดความล่าช้า เสียเวลา ไม่อ�ำนวยความสะดวก
ไม่เป็นธรรม ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึง่ เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนา
งานของเทศบาลเป็นอย่างยิ่งซึ่งผลงานวิจัยของ พลภัทร ช่างสากล (2558) ได้ท�ำการ
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด�ำเนินงานของเทศบาลต�ำบลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้ยืนยันถึงปัญหาดังกล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
สิ่งที่ต้องการให้ทางเทศบาลแก้ไขเร่งด่วนคือ ปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น น�้ำประปา
หยุดไหลบ่อยและไม่มีการแจ้งเตือน ถนนหนทางคับแคบมีสิ่งกีดขวางการจราจร ไม่มี
ป้ายบอกสถานที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ยังพบปัญหา ด้านสาธารณสุข เช่น ปัญหาน�้ำเน่าเสีย
ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาน�้ำท่วมขังในบางพื้นที่ และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องพบว่า เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าการบริการควรมีความสะดวกรวดเร็ว ชัดเจน
ทุกขั้นตอน ก�ำหนดระยะแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรมที่ให้บริการให้ชัดเจน ในการท�ำ
แผนพัฒนาท�ำประชามติควรให้ชุมชนมาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อทราบความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วน�ำมาปรับปรุงแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
ปัจจุบันประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการสาธารณะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ประชาชนยังคงต้องการ
ให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลเข้าไปให้บริการ สนับสนุนงบประมาณ และบรรจุแผนงาน
/โครงการเข้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลต่างๆ ยังไม่มีหน่วยงานย่อยในแต่ละต�ำบลที่เพียงพอเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนโดยตรง ประชาชนจ�ำเป็นต้องเดินทาง มาติดต่อขอรับบริการและประสานงาน
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นตัวจังหวัดเพียงแห่งเดียว จึงท�ำให้อยากทราบว่า
การจัดระบบการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือในความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างไร มีความครอบคลุมและทั่วถึง
หรือไม่ และมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด
ดังนัน้ จึงสมควรทีจ่ ะได้มรี ปู แบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ ให้เป็นการศึกษา
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ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการให้บริการของเทศบาล ตลอดจน
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติราชการของเทศบาลต�ำบลในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่ เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาเทศบาลต�ำบลในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพือ่ ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เพือ่ สร้างและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี รู ป แบบการวิ จั ย ที่ เ ป็ น การบู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ ก ารวิ จั ย
เชิงปริมาณ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษา
เพื่อพัฒนารูปแบบความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อ
ให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ด�ำเนินไปตามจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ เริม่ จากการศึกษาจากปรากฏการณ์
(Phenomena) เป็นการเบื้องต้น จากนั้นท�ำกรอบด้านเนื้อหาสาระด้วยวิธีการที่
หลากหลายได้แก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล การศึกษาน�ำร่อง (Pilot Study) ในบริบทพื้นที่
สถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็นการพัฒนากรอบแนวคิดจากทฤษฎีฐานราก (สัญญา เคณาภูม,ิ
2558) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธีการจัดการความรู้ (KM) ท�ำการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาความลงตัวของเนือ้ หาสาระและตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของเนือ้ หา
สาระโดยวิธีการบูรณาการระเบียบวิธีที่หลากหลาย จากการด�ำเนินการดังกล่าวผู้วิจัย
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เสนอขั้นตอนการวิจัยโดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต�ำบลในเขต
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล พนักงาน
ส่วนต�ำบล และประชาชน ซึ่งมีภูมิล�ำเนาและอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือในแต่ละกลุ่มจังหวัด ทั้ง 5 กลุ่ม โดยการใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 1,407 คน
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 2 ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 3 สร้างและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พัฒนา
โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ SWOT ท�ำการตรวจสอบรู ปแบบ โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ
จ�ำนวน 12 คน ด้วยเทคนิคกระบวนการเชิงพินิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 คน
ส�ำหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ความคาดหวัง
และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบล
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ส�ำหรับใช้ศึกษา
ความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาล
ต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากประชาชน โดยแบ่งออกเป็น
6 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และสถานภาพ มีลกั ษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ (Checklist)
และเติมค�ำในช่องว่าง โดยระบุข้อความของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
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มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินสภาพปัจจุบนั ในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 5 องค์ประกอบ
จ�ำนวน 30 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระบบคมนาคม ระบบพลังงาน ระบบการจัดการน�ำ 
้ ระบบสือ่ สาร
และระบบก�ำจัดขยะ จ�ำนวน 30 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Liket’s Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินความคาดหวังในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 5 องค์ประกอบ
จ�ำนวน 30 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระบบคมนาคม ระบบพลังงาน ระบบการจัดการน�ำ 
้ ระบบสือ่ สาร
และระบบก�ำจัดขยะ จ�ำนวน 30 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Liket’s Rating Scale)
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินปัจจัยที่ส่งผลการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน 2) ธรรมาภิบาล 3) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
4) สมรรถนะขององค์การ 5) การสนับสนุนจากการเมืองระดับชาติ 6) แรงกดดันจาก
ภาคประชาสังคม 7) การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ ค�ำถามปัจจัยที่ส่งผลการ
บริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ตามแบบของลิเคิร์ท (Liket’s Rating Scale)
ตอนที่ 5 แบบสอบถาม ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นด้านปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
พหุคูณถดถอยเชิงเส้น และ Modified Priority Needs Index : PNI
ผลการศึกษา
1) สภาพปัจจุบนั ความคาดหวัง และปัจจัยทีส่ ง่ ผลการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และปัจจัยที่ส่งผลการบริหารจัดการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยท�ำการวิเคราะห์หาความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อให้ได้ทราบตัวแปรการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ด้าน ประกอบด้วย ระบบ
คมนาคม ระบบพลังงาน ระบบการจัดการน�้ำ  ระบบสื่อสาร และระบบก�ำจัดขยะ
โดยด�ำเนินการสอบถามกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องเทศบาลต�ำบลในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร จ�ำนวนสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล พนักงานส่วนต�ำบล และประชาชน
จ�ำนวน 400 คน ดังปรากฏผลการวิเคราะห์ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการส�ำรวจหาความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประชาชน พบว่า
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ เี่ กีย่ วข้องเทศบาลต�ำบลในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล พนักงานส่วนต�ำบล และประชาชน
พบว่า

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

467

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.3 และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 51-60 ปี จ�ำนวน 121 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ 61 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3
และมีอายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษามีระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ปริญญาตรี
จ�ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.5
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีรายได้ 15,001-30,000 บาท จ�ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5
รองลงมาคือ ต�่ำกว่า 15,000 บาท จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และ
45,001-60,000 บาท และมากกว่า 60,001 บาทขึ้นไป เป็นจ�ำนวนเท่ากัน จ�ำนวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.5
สถานภาพ อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ�ำนวน 272 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือ โสด จ�ำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และหม้าย /
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ�ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
2. สภาพปั จ จุ บั น ในการบริ ห ารจั ด การสาธารณะด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านระบบ
คมนาคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.92 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81
เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า การขยายถนนและเส้นทางสัญจร และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมขอบทางถนนและเส้นทางสัญจร อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.20
รองลงมา คือ สร้างถนนและเส้นทางสัญจร อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.10 และ
การซ่อมแซมถนนและเส้นทางสัญจร อยูใ่ นระดับน้อย มีคา่ เฉลีย่ 1.50 ด้านระบบพลังงาน
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.54 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55
เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าอย่างสม�่ำเสมอ
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.10 รองลงมาคือ รณรงค์การประหยัดพลังงานเป็นประจ�ำ
สม�ำ่ เสมอ อยูใ่ นระดับน้อย มีคา่ เฉลีย่ 1.60 และมีการสร้างพลังงานทดแทน อยูใ่ นระดับ
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น้อยมีค่าเฉลี่ย 1.20 ด้านระบบการจัดการน�้ำ โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
2.11 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า
ขุดลอกทางระบายน�้ำ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 รองลงมาคือ พัฒนาแหล่งน�้ำ
เพื่อการเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.40 และ
จัดสรรระบบน�้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.30
ด้านระบบสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.90 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.47 เมือ่ จ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า โทรศัพท์บา้ นในครัวเรือน
อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.70 รองลงมา คือ ห้องสมุดชุมชน อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
3.60 และการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของต�ำบล อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
2.20 ด้านระบบก�ำจัดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73
มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.45 เมือ่ จ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า ตัง้ โรงงาน
ไฟฟ้าจากขยะ อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.80 รองลงมาคือการก�ำจัดขยะอย่างครบวงจร
อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.70 และการพัฒนาการก�ำจัดขยะด้วยการตัง้ โรงงานก�ำจัดขยะ
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.10
3. ความคาดหวั ง ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสาธารณะด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าด้านระบบ
คมนาคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62
เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า การสร้างถนนและเส้นทางสัญจร
ขยายถนนและเส้นทางสัญจร ซ่อมแซมถนนและเส้นทางสัญจร ปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมขอบทางถนนและเส้นทางสัญจร และดูแลความปลอดภัยบนถนนและเส้นทางสัญจร
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.40 เป็นจ�ำนวนเท่ากัน และมีสัญลักษณ์การจราจรทั่วถึง
และครบทุกเส้นทางสัญจร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านระบบพลังงาน
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 4.38 มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.61 เมือ่ จ�ำแนก
รายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า ขยายไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง ซ่อมบ�ำรุง
ระบบไฟฟ้าอย่างสม�่ำเสมอ สร้างพลังงานทดแทน ไฟส่องสว่างตามจุดอันตราย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 เป็นจ�ำนวนเท่ากัน และรณรงค์ประหยัดพลังงานเป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านระบบการจัดการน�้ำ  โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 4.39 มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.62 เมือ่ จ�ำแนกรายละเอียด
ตามรายการแล้ว พบว่า ปรับปรุงแหล่งน�้ำอุปโภค พัฒนาแหล่งน�้ำส�ำหรับอุปโภค
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ขุดลอกทางระบายน�้ำ ขุดลอกแหล่งน�้ำ พัฒนาแหล่งน�้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนา
แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.40
เป็นจ�ำนวนเท่ากัน และจัดสรรระบบน�ำ้ ประปาอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านระบบสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว พบว่า สัญญาณ WIFI ฟรี
ของต�ำบล โทรศัพท์บ้านในครัวเรือน การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของต�ำบล
ช่องทางการร้องทุกข์ถงึ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และห้องสมุดชุมชน อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
4.40 เป็นจ�ำนวนเท่ากันทุกรายการด้านระบบก�ำจัดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.39 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดตามรายการแล้ว
พบว่า การรณรงค์การจัดการขยะชุมชน การรณรงค์การคัดแยกขยะ การพัฒนาการก�ำจัด
ขยะด้วยการตัง้ โรงงานก�ำจัดขยะ การยกระดับการจัดการขยะโดยให้ขยะขายได้ ตัง้ โรงงาน
ไฟฟ้าจากขยะ และตั้งโรงงานแปรรูปขยะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 เป็นจ�ำนวน
เท่ากัน และการก�ำจัดขยะอย่างครบวงจร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อจ�ำแนกรายละเอียด
ตามรายการแล้ว พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การท�ำงานของหน่วยงาน
และประชาชนได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก
มีคา่ เฉลีย่ 4.40 รองลงมาคือ ประชาชนสามารถท�ำการตรวจสอบการท�ำงานในหน่วยงาน
ได้ทุกโครงการ/กิจกรรม ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทาน
การออกกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ระดับใดประชาชน สือ่ มวลชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน สามารถควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ หน่วยงานมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไป และหน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 เป็นจ�ำนวนเท่ากัน
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.1 ด้านธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.64
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
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		 5.2 ด้ า นภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร อยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
มีค่าเฉลี่ย 2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
		 5.3 ด้ า นสมรรถนะขององค์ ก าร อยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย มี ค ่ า เฉลี่ ย 2.46
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
		 5.4 ด้านการสนับสนุนจากการเมืองระดับชาติ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
2.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60
		 5.5 ด้านแรงกดดันจากภาคประชาสังคม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.46
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
		 5.6 ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
2.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
6. ความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 6.1 การศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยใช้ดัชนีความส�ำคัญของล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น (PNI Modified) พบว่า
โดยภาพรวมทุกด้าน กลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการจ�ำเป็นในการบริหารจัดการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกรายการ โดยมีค่า PNI modified อยู่ระหว่าง 4.38 ถึง 2.15 โดยภาพรวมเฉลี่ย 1.12
รายการทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นทีพ่ บว่า มีคา่ PNI modified สูงสุด มีความส�ำคัญล�ำดับ
ที่ 1 คือ ระบบพลังงาน (1.84) ล�ำดับที่ 2 คือ ระบบคมนาคม (1.28) ล�ำดับที่ 3 คือ
ระบบการจัดการน�้ำ  (1.08) ล�ำดับที่ 4 คือ ระบบก�ำจัดขยะ (0.90) และล�ำดับสุดท้าย
คือ ระบบสื่อสาร (0.51)
รูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบล
ขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างรูปแบบในการบริหาร
จั ด การสาธารณะด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานของเทศบาลต� ำ บลขนาดเล็ ก ในเขตพื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1
ผลการสร้างรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากประชาชน และส่วนที่ 2
ผลการตรวจสอบรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
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เทศบาลต� ำ บลขนาดเล็ ก ในเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ดังปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือจากประชาชน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของการด�ำเนินการ
การบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขต
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบคมนาคม โดยภาพรวมแล้วปัจจัยภายในอยูใ่ นระดับทีม่ โี อกาสการพัฒนา
เพราะมีผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทีก่ ว้างไกล เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตและการท่องเทีย่ วของเมืองและจังหวัด ตลอดจน
เทศบาลมีโครงข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุมเชื่อมต่อระหว่างถนนหลัก ถนนรอง
ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีโอกาส ที่จะด�ำเนินการส่งเสริมประชาชน
ให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคม พร้อมทัง้
ด�ำเนินการให้เขตเทศบาลต�ำบลเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด
2. ระบบพลั ง งาน โดยภาพรวมแล้ ว ปั จ จั ย ภายในอยู ่ ใ นระดั บ ที่ มี โ อกาส
การพัฒนา เพราะส�ำนักงานเทศบาลแห่งใหม่สามารถรองรับความเจริญเติบโตของเมือง
ในอนาคต และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางผู้บริหารสามารถ
ก�ำหนดนโยบายเพือ่ แก้ไขปัญหาระบบพลังงานได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อมทัง้
บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาในจังหวัด ท�ำให้มีความใกล้ชิดและเข้าใจวัฒนธรรมหรือ
ปัญหาระบบพลังงานแต่ละท้องถิ่น
3. ระบบการจัดการน�้ำ  โดยภาพรวมแล้วปัจจัยภายในอยู่ในระดับที่มีโอกาส
การพัฒนา เพราะประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น และ
ทางเทศบาลต�ำบลมีการคัดสรรบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาท�ำงาน จึงท�ำให้
มีโอกาสต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบการจัดการน�้ำ  แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอก
ที่เป็นจุดอ่อน คือ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้อย และให้ความ
ร่วมมือไม่มากนัก และงบประมาณในการบริหารจัดการมีจ�ำกัด
4. ระบบสือ่ สาร โดยภาพรวมแล้วปัจจัยภายในอยูใ่ นระดับทีม่ โี อกาสการพัฒนา
เพราะผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสื่อสาร แม้ว่าจะมี
ปัจจัยภายนอก ที่เป็นจุดอ่อน คือ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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5. ระบบก�ำจัดขยะ โดยภาพรวมแล้วปัจจัยภายในอยู่ในระดับที่มีโอกาส
การพัฒนา  เพราะเจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอย แม้วา่
จะมีปัจจัยภายนอก ที่เป็นจุดอ่อน คือ งบประมาณมีจ�ำกัดในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ
การด�ำเนินการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนที  ่ 2  ผลการตรวจสอบรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จากการวิเคราะห์ (Analysis) และสังเคราะห์ (Synthesis) ตลอดจนการน�ำมาตีความ
พร้อมกับสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) จนได้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต�ำบลในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ละด้าน ได้แก่ (1) ระบบคมนาคม เทศบาลต�ำบลจะต้องมี
วิธกี ารบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสมกับรายได้ของหน่วยงาน (2) ระบบพลังงาน
จะต้องมีการประชาคมหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้ประชาชนได้รว่ มตัดสินใจ (3) ระบบการจัดการน�ำ้
จะต้องด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการของประชาชน ว่าพื้นที่ใดยังขาดงานบริการ
ด้านนี้อยู่ (4) ระบบสื่อสาร จะต้องมีการพัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการน�ำ ICT
เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และ (5) ระบบ
ก�ำจัดขยะ การจัดการระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสีย จะต้องพัฒนาโดยการสร้าง
จิตส�ำนึกและการมีสว่ นร่วมของประชาชนต้องเน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนผ่านการ
จัดเวทีประชาคม
3) การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( = 4.70) ถ้าพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล�ำดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นไปได้ ( = 4.89) ด้านความเหมาะสม
( = 4.84) ด้านความถูกต้อง ( = 4.73) และด้านอรรถประโยชน์ ( = 4.36)
โดยสรุป รูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามความ
ต้องการจ�ำเป็นของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
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อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบนั ความคาดหวังในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
		 1) สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพที่เป็นอยู่ดี
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านระบบสือ่ สาร ด้านระบบก�ำจัดขยะ ด้านระบบการจัดการน�ำ้
ด้านระบบคมนาคม และด้านระบบพลังงาน ตามล�ำดับ
		 2) ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านระบบ
สื่อสาร อยู่ในระดับมาก ด้านระบบก�ำจัดขยะ อยู่ในระดับมาก ด้านระบบการจัดการน�้ำ
อยู่ในระดับมาก ด้านระบบพลังงาน อยู่ในระดับมาก และด้านระบบคมนาคม อยู่ใน
ระดับมาก
		 3) ปัจจัยที่ส่งผลการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ด้านธรรมาภิบาล ด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ด้านสมรรถนะขององค์การ ด้านการสนับสนุนจากการเมืองระดับชาติ ด้านแรงกดดัน
จากภาคประชาสังคม และด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย โดยทุกปัจจัยเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลทั้งสิ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย สันติวงศ์ (2533) กล่าวถึงลักษณะของกลยุทธ์
การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ
2. ผลการตรวจสอบรูปแบบในการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้น
ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
(1) ระบบคมนาคม เทศบาลต�ำบลจะต้องมีวธิ กี ารบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสม
กับรายได้ของหน่วยงาน เพือ่ ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน โดยเฉพาะด้านการคมนาคม (2) ระบบพลังงาน จะต้องมีการประชาคมหมูบ่ า้ น
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจที่จะเสนอโครงการตามที่ตนเองคิดว่าเดือดร้อนและ
ต้องการให้พัฒนา (3) ระบบการจัดการน�้ำ  จะต้องด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการ
ของประชาชน ว่าพื้นที่ใดยังขาดงานบริการด้านนี้อยู่ จากนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ไป
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ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) ระบบสื่อสาร จะต้องมีการพัฒนาการบริหาร การจัดการ
โดยการน�ำ ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรร
งบประมาณ ลดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และ (5) ระบบก�ำจัดขยะ การจัดการ
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสีย จะต้องพัฒนาโดยการสร้างจิตส�ำนึกและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนผ่านการจัดเวทีประชาคม
3. การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากทุกด้าน เรียงตามล�ำดับ
จากค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง
และด้านอรรถประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการบริหารจัดการในเชิงนโยบายระดับชาติ
		 1.1 จากผลการศึกษาการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมแล้ว
ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 ด้าน โดยรัฐควรให้ความสนใจในนโยบายการกระจาย
อ�ำนาจอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้น ควรก�ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า และในปัจจุบันพบว่า รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนประมาณ
ร้อยละ 24 เท่านั้น
		 1.2 รัฐควรก�ำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับการบริหารจัดการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งคณะกรรมการแกนกลาง
โดยให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ
ของเทศบาลต�ำบลจากเดิมปีละครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
ต่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปรับปรุงการบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามความต้องการจ�ำเป็นของเทศบาลต�ำบลขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
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		 2.1 ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เทศบาลต�ำบล
ควรศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผลของ เทศบาลต�ำบล ในกลุม่ เทศบาล
ต� ำ บลขนาดเล็ ก ในเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ” ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น มานี้
อย่างละเอียดแล้วน�ำข้อเสนอต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นรูปแบบดังกล่าวไปด�ำเนินการบริหารจัดการ
ของเทศบาลต�ำบล ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2.2 ในด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนและการให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการ
ผูบ้ ริหารจะต้องค�ำนึงถึง 2 ประเด็น เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ
ร่วมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น ประเด็น (1) เทศบาลต�ำบล ควรแต่งตั้งคณะท�ำงาน
โดยให้มีการประสานงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์สถานภาพแห่งภารกิจ
ประกอบยุทธศาสตร์การบริหารและงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อก�ำหนดกระบวนงาน
ที่เหมาะสมส�ำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน (2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารใดๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อถือและมีความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบัติงานของ เทศบาลต�ำบล และ เทศบาลต�ำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถชีแ้ จงหรือประกอบเหตุผลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางในทุกโอกาสทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้
		 2.3 ผูบ้ ริหารของ เทศบาลต�ำบล ควรมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินการ
ให้ชดั เจน มีการติดตามผลการด�ำเนินการอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดท�ำระบบการให้รางวัลระบบ
ยกย่องชมเชย และ ระบบค่าตอบแทนตามผลงาน ฯลฯ
		 2.4 เทศบาลต�ำบล ควรปรับปรุงในด้านทรัพยากรบุคคลโดยสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในหน้าที่ รวมถึงสนับสนุนให้ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการของเทศบาล
ต�ำบล อันจะเป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ น�ำไปสู่ความพึงพอใจในการท�ำงาน เกิดความ
ผูกพันกับองค์การ น�ำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จนบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
1. การวิจยั ในเรือ่ งนีเ้ ป็นการศึกษาเบือ้ งต้น เริม่ จากการส�ำรวจปัญหา วิเคราะห์
และสังเคราะห์น�ำเอาปัญหาที่ส�ำคัญไปสร้างและพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิผล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอยู่ในช่วงแรกของการศึกษารูปแบบเชิงกลยุทธ์
ของเทศบาลต�ำบล ในอุดมคติเป็นการสร้างรูปแบบขึ้นมาตามมโนทัศน์ท่ีเรียกว่า
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Exploratory Structure ถ้าหากในช่วงต่อไปผู้วิจัยหรือผู้สนใจได้น�ำรูปแบบนี้ไปใช้
ภายใน 3 ปี ตามแนวทางและก�ำหนดเวลาที่ได้วางไว้แล้ว ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
อีกครัง้ ในประเด็น “การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationships) ระหว่าง
ตัวแปรคัดสรร (Selected Factors) กับประสิทธิผลการบริหารจัดการหรือด�ำเนินงาน
ของเทศบาลต�ำบล” ในรูปของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) หรือ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Analysis) ซึง่ เป็นการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างการยืนยัน
(Confirmatory Structure) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าว จะท�ำให้ผู้สนใจ
ทราบในเชิงลึกว่า ผลส�ำเร็จหรือประสิทธิผลของ เทศบาลต�ำบล ดังกล่าวได้รับอิทธิพล
ทางตรง (Direct Effect) มาจากตัวแปรแฝง (Latent Variable) หรือตัวแปรสังเกต
(Observed Variable) ตัวแปรใด หรือได้รับผลทางอ้อม (Indirect Effect) โดยส่งผ่าน
ตัวแปรใด และตัวแปรเหล่านัน้ สามารถท�ำนายผลส�ำเร็จหรือประสิทธิผลของ เทศบาลต�ำบล
ได้มากน้อยเพียงใด ข้อค้นพบเหล่านี้จะท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ในการจัดท�ำ
นโยบายหรือปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต�ำบล ให้มปี ระสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับ เทศบาลต�ำบล ในรูปแบบของงานวิจัย
เชิงบูรณาการ (Integrated Research) โดยหน่วยงานต่างๆ ทีส่ งั กัด กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยร่วมกัน
ทั้งนี้เพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้จัดท�ำนโยบายก�ำกับ ตรวจสอบ และ ส่งเสริมให้กิจกรรม/
โครงการต่างๆ ด�ำเนินไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ ให้ประชาชน
ในเขตบริการของเทศบาลต�ำบล ได้รบั ผลประโยชน์ตรงตามความต้องการแบบบูรณาการ
ไปพร้อมๆ กัน
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