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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทิศทาง และแนวโน้มในการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานีใน
อนาคต 2) ปัจจัยต่างๆ ในการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี 3) ระดับการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี 
โดยทำการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นกล่าวคือเทศบาลนครอุดรธานี เป็นการวิจัยแบบผสม โดย 1) การศึกษาเชิงปริมาณ 
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 291 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยเชิงพรรณนา 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยใช้คำถามปลายเปิดกึ่ง
โครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารองค์กร จำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยนำข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาประมวลและนำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 1.ทิศทาง และแนวโน้มในการบริหารจัดการของ
เทศบาลนครอุดรธานีในอนาคตควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ควรจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี 2) เครือข่าย ควรมีเครือข่ายในการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ 3) หน่วยงานอิสระ รัฐควรตั้งหน่วยงาน
อิสระเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำผลการตรวจสอบ ผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานีให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น 4) ความร่วมมือ เทศบาลนครอุดรธานีควรมีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต 5) งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
จากรายได้ที่จัดเก็บในท้องถิ่น เงินอุดหนุนและงบประมาณที่จะถ่ายโอนตามภารกิจที่เกิดขึ้น 6) ทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ หลักความ
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น 7) การกระจายอำนาจ ควรมีการกระจายอำนาจและการพัฒนาระบบ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชน 2.ปัจจัยต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลนครอุดรธาน ีพบว่า ปัจจัยในภาพรวมมีความสำคัญต่อการบริหารอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า ทุก
ด้านมีความสำคัญต่อการบริหารงานองค์กรในระดับมากทุกปัจจัย เรียงลำดับตามระดับความสำคัญที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 
ลำดับ ลำดำแรก พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าระดับ
ความสำคัญมากที่สุด 4.43 รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีค่า
ระดับความสำคัญ 4.39 และปัจจัยด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีค่าระดับความสำคัญ 
4.29 และ 3.ระดับการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ระดับการบริหารตามหลักการบริหารจัดการของ 
McKinsey 7-S Framework ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือเทศบาลนครอุดรธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1สาขารัฐประศาสนศาตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 

 

110 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านรูปแบบการบริหาร และรองลงมาตามลำดับ คือ ด้านระบบ ด้านทักษะ 
ด้านค่านิยมร่วม ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร และด้านกลยุทธ์ ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ : การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัย ผลกระทบ การบริหาร เทศบาลนครอุดรธานี 
 
Abstract 
 The purpose of this research article was to study 1) Direction and tends in the management of 
Udon Thani Municipality in the future 2) Various factors in administration of Udon Thani Municipality 3) 
Local administrative level by conducting the study of local administration organization in Udon Thani 
Municipality. This research uses mixed methods comprise of 1) quantitative study which data were 
collected from questionnaires with a sample of 291 administrators and personnel of the local government 
organizations. Data were analyzed using descriptive research statistics. 2) Qualitative research: Data were 
collected from executive interviews using open-ended, semi-structured questions with a sample of 5 
organizational executives. Analyze and synthesize the content by taking the data from the interview to 
compile and present the data in a descriptive. The results of the study revealed that : 1.Directions and 
trends in the future of local administration should have the following characteristics: 1) Participation : 
Udon Thani Municipality should allow people to participate in management and should formulate a 
strategic plan of Udon Thani Municipality 2) Network: There are networks of local administrative 
organizations in various forms to increase the efficiency of local management 3) Independent agency: The 
state should set up independent organization to check the administration of the Udon Thani Municipality 
for bringing the inspection results to improve Udon Thani Municipality 4) Cooperation : There is 
cooperation between various sectors in the administration of local government organizations in the future 
5) Budget: Local government should increase their income and should increase income from locally 
stored and budgets that will be transferred according to the mission takes place 6) Human Resource: 
Human resource management should adhere to the principles of good governance in management for 
example, being transparent, verifiable, honest, the principle of responsibility, rule of law, principle of 
participation, etc. 7) Decentralization: There is a decentralization and development of the administrative 
system of the local administrative organization and should be flexible according to the needs of the 
people 2.Various factors in the local administration, it is found that the overall factors are important to 
the administration at a high level. Considering each factor, it was found that every factor in important to 
the organization management at a high level. Every factor Ranked according to the level of importance 
with the highest average value of the first top 3 found that management , conservation of natural 
resources factors was highest priority with mean score 4.43; followed by religion , arts, culture, traditions, 
local wisdom factors which has importance level the mean score 4.39 and organization of community and 
society, maintaining peace factors with importance level mean score 4.29; and 3. Local administrative 
level found that the management level according to the management principle of McKinsey 7-S 
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Framework in local government, Udon Thani Municipality, in overall, is in a high level. When considered in 
each aspect, the aspect with the highest average value was style aspect; followed by the aspect of 
system, skill, shared value, structure, staff and strategic respectively.  
 
Keywords: Local Administration, Factor, Affect, Administration, Udon Thani Municipality.  
 
บทนำ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยใช้หลักการรวมอำนาจ และกระจายอำนาจ โดยเฉพาะ
หลักการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ปกครองที่ รัฐบาลมอบอำนาจหรือกระจายอำนาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครองและดำเนินกิจการ
บางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของ
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจคือเพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องที่และและชุมชนโดยมีองค์กรผู้รับผดิชอบ มีอิสระในการ
ใช้ดุลยพินิจ มีเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการดำเนินงาน
แยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค แต่ทั้งนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชน (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2557 : 2) การ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบประชาธิปไตย โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
ฉบับปัจจุบัน พุทธศักราช 2560 มีวัตถุประสงค์ที่จะกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
นอกจากนี้ประชาชนยังได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชน
ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้ง
เป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที่ใหม่ระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
บ้านเมืองที่ เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่
หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่
เพิ่มขึ้นและแตกต่างกันในขณะที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถ
และมีทรัพยากรที่จำกัดในการตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์

และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 
2553: 258-259) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็น
รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนนอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการส่งเสริมและฝึกฝน
ประชาชนในด้านการเมือง โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการปกครองตนเอง เพื่อให้
ประชาชนเห็นความสำคัญในการใช้สิทธิทางการเมือง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี
เนื่องจากประเทศไทยได้ เผชิญกับวิกฤติทางการเมือง
ระดับประเทศหลายครั้งทำให้รัฐบาลทำงานไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กลาย
มาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ในระดับ
หนึ่ง นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงจากที่ก่อนหน้านี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะรับนโยบายจากส่วนกลางมา
ดำเนินงานและความสัมพันธ์จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากเชิง
อำนาจสั่งการมาเป็นในลักษณะ “ท้องถิ่นกำหนดตนเอง” 
โดยมีการกำหนดบทบาทและนโยบายด้วยตนเองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีความสำคัญมากเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถพัฒนากำหนดทิศทางตนเองเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก (พีรพงศ์ 
กนกเลิศวงศ์ , 2563 : 2) การบริหารการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
มีแนวคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้รวมถึง
หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีเพราะมีการ
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ปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศใหม่ทั้งระบบ
ร่วมกันทำ ร่วมกันจัดการร่วมกันรับผิดชอบและแก้ปัญหา
ร่วมกัน  (กิตต์ระวี เลขากุล, 2561: 81) ทั้งนี้ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี กล่าวคือ เทศบาลนคร
อุดรธานี ท่ีมีทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการบริหารงานยังอยู่ภายใต้ทรัพยากรอันมีอยู่
อย่างจำกัดเช่นเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอื่นๆ อีกหลายจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ ได้อย่างสูงสุดและมี
ประโยชน์ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีความสำคัญอย่างมาก และต้องมีความระมัดระวังในการ
บริหารงานให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมขึ้นกับทุกฝ่ายในชุมชน การปกครองส่วน
ท้องถิ่นกล่าวคือนครเทศบาลอุดรธานี มีหน้าที่ ในการ
ให้บริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น เช่น การซ่อมบำรุงถนน และทางเดินเท้าให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้โดยสะดวก การเช่ือมโยงการให้บริการของ
ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปาให้ทั่วถึงพร้อมทุกครัวเรือน 
การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะไม่ให้ตื้นเขิน เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น เทศบาล
นครอุดรธานีแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
กรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ 7) ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถึงกระนั้นก็ตาม ยังคบพบว่า มีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ซึ่งสามารถนำมาสรุปและจัดเป็นกลุ่มของปัญหาได้ ดังนี้ 
(ปัณณธร เธียรชักฤกษ์ , 2561) 1) ปัญหาทางด้านการ
บริหารงาน 2) ปัญหาทางด้านการบริหารการเงินการคลัง 3) 
ปัญหาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) ปัญหา
ทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการปกครอง

ตนเองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประโยชน์ใน
ท้องถิ่นนั้นๆ 5) การทับซ้อนของอำนาจ การที่มีรูปแบบการ
ปกครองส่วนภูมิภาค มีส่วนในการบริหารงาน และแม้แต่
ท้องถิ่นเองยังมีการทับซ้อนกันอยู่ และ 6) ความล่าช้าในการ
กระจายอำนาจ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านการ
สาธารณสุข เนื่องจากหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคยังดำเนินการด้านนี้อยู่ ส่วนหนึ่งเกิดจากข้าราชการ
เกิดการต่อต้านท่ีจะย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนในด้านทิศทางและแนวโน้มของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอนาคต วีระศักดิ์ เครือเทพ (2558) เสนอแนวทาง
เพื่อส่งเสริมด้านการกระจายอำนาจ ดังนี้ 1) การผลักดัน
เรื่องการมีส่วนโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งส่วนราชการยังต้องการที่จะรักษาสถานะภาพของตนเอง
โดยไม่สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจาย
อำนาจ 2) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
บุคลากรเหล่านี้ขาดความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลภายใต้
ระบบคุณธรรม ข้าราชการที่ถ่ายโอนไปสามารถปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิได้ถูกกลั่นแกล้งจากนักการเมืองท้องถิ่น ได้รับ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ 
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมกับหน้าที่ 3) การ
พัฒนาขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษี
ท้ องถิ่ น ให้ ได้ อย่ างเต็ ม เม็ ด เต็ มหน่ วยและปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายและการบริหารโครงการต่างๆ
เพื่อให้เกิดความประหยัดคุ้มค่ามากท่ีสุด  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของ
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่เทศบาลนคร
อุดรธานี ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนในพื้นที่และประชาชน จึงมีความสนใจว่า มี
ปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี มีคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนท่ีดี ผู้วิจัย
จึงทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อจะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ใน
การบริหารการปกครองท้องถิ่น ในปั จจุบั นสามารถ
คาดการณ์ทิศทางและแนวโน้มในการบริหารการปกครอง
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ท้องถิ่นในอนาคตว่าควรจะเป็นอย่างไรจึงจะมีความ
เหมาะสม ปัจจัยต่างๆ ในการบริหารการปกครองท้องถิ่นให้
เกิดผลสำเร็จและทำให้ทราบถึงระดับการบริการการ
ปกครองท้องถิ่นได้แก่เทศบาลนครอุดรธานีในปัจจุบัน ทั้งนี้
ผ ล ของการศึ กษ าสาม ารถนำมาเป็ น แน วทางและ
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารงานการ
ปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน และให้ข้อเสนอต่อทิศทางและ
แนวโน้มในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตที่
เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้นเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างกัน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาทิศทางและแนวโน้มในการบริหาร
จัดการของเทศบาลนครอุดรธานีในอนาคต 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ของเทศบาลนครอุดรธาน ี 
 3. เพื่ อศึกษาระดับการบริหารจัดการของ
เทศบาลนครอุดรธานี  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
คือ การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ทำ
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งด้วยกัน 
ได้แก่ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจาก 1) การสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างกับผู้บริหารของเทศบาลนคร
อุดรธานี จำนวน 5 คน ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) ใช้แบบสอบถาม
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการของเทศบาลนครอุดรธานีกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 291 คน 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาเอกสาร คำสั่ งต่างๆที่
เกี่ยวข้อง หนังสือต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 3) ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดระยะเวลาของ
การเก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2563  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 1,277 คน  
  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จำนวน 291 คน  
กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2554) สำหรับการสุ่มตัวอย่างไม่อาศัยหลัก 
ความน่าจะเป็น(Non-Probability Sampling) คือการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) กลุ่มตัวอย่าง
เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์กับผู้บริหารของเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยสัมภาษณ์กับผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 คน 3) การศึกษาวิจัยเอกสาร โดย
การรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. วิธีการเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการของเทศบาลนครอุดรธานี 
 2. วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์
ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ตามแนวทางคำถามปลายเปิด
กึ่งมีโครงสร้างที่กำหนดไว้ (Semi-Structure Interview)   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาลนครอุดรธานีโดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structure Questions) 
ตามแนวทางคำถามกว้างๆ ปลายเปิด จำนวน 5 ท่าน และ
สำรวจความคิดเห็นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
นครอุดรธานี จำนวน 291 คน  
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่มีการเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว รวมทั้งหนังสือ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี 
และความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเทศบาลนครอุดรธานี
ที่มีการทำไว้ก่อนหน้าน้ี 
 
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึกษาเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) แจกแจงเป็นค่าเฉลี่ย 
(Mean Score) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) ด้วย
การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารจัดการมีอิทธิพลต่อภาพรวมระดับการบริหาร
ปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ McKinsey 7- 
S Framework 7 ด้าน ทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  
 2. การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยแบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) และข้อมูลทุติย
ภูมิที่รวบรวมไว้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลและสำ
เสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  
  1. เพ่ือศึกษาทิศทางและแนวโน้มในการ
บริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานีในอนาคต 
   จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาล
นครอุดรธานี ให้ความสนใจในทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน 
ในการสร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ควรมีทิศทาง
และแนวโน้มของระบบการบริหารจัดการการปกครอง
ท้องถิ่นในอนาคต ควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วม 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ควรจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี   

2) เครือข่าย ควรมีเครือข่ายในการบริหารงานในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่น
เพื่อความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ 3) หน่วยงานอิสระ 
รัฐควรตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำผลการตรวจสอบ ผลการ
ประเมินมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้มี
การพัฒนายิ่งขึ้น 4) ความร่วมมือ เทศบาลนครอุดรธานีควร
มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต 5) งบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งจาก
รายได้ที่จัดเก็บในท้องถิ่น เงินอุดหนุนและงบประมาณที่จะ
ถ่ายโอนตามภารกิจที่ เกิดขึ้น  6) ทรัพยากรมนุษย์  การ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ หลักความ
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น 7) 
การกระจายอำนาจ ควรมีการกระจายอำนาจและการ
พัฒนาระบบบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
การยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชน 
  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการของเทศบาลนครอุดรธานี 
   ความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี

ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( =4.23 S.D.=0.38) เมื่อพิจารณา
ปัจจัยรายด้านพบว่า ทุกปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
ในระดับมากทุกปัจจัย เมื่อเรียงลำดับปัจจัยสำคัญที่มีระดับ
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ลำดับ
แรก พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าระดับความสำคัญ
มากที่สุด 4.43 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ค่าระดับความสำคัญ 4.39 และปัจจัยด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีค่า
ระดับความสำคัญ 4.29 ดงัแสดงไว้ในตารางที่ 1  



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 

 

115 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือเทศบาลนครอุดรธานี ตามความ
คิดเห็นผู้บริหารและบุคลากรในเทศบาลนครอุดรธานี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารของเทศบาลนครอุดรธานี  S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.43 0.42 มีผลต่อการบริหารมาก 
2. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.39 0.66 มีผลต่อการบริหารมาก 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.29 0.68 มีผลต่อการบริหารมาก 
4. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.21 0.60 มีผลต่อการบริหารมาก 

5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว 4.20 0.60 มีผลต่อการบริหารมาก 
6. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.17 0.59 มีผลต่อการบริหารมาก 
7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.15 0.59 มีผลต่อการบริหารมาก 

รวม 4.23 0.38 มีผลต่อการบริหารมาก 
 
  3. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี 
ตารางที่ 2 ระดับการบริหารของเทศบาลนครอุดรธานีตามหลักการบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารของ McKinsey 7-S 
Framework ตามความคิดเห็นของบุคลากรภายในเทศบาลนครอุดรธานี 

หลักการบริหารของ McKinsey 7-S 
Framework  S.D. แปลผล 

1. ด้านรูปแบบการบริหาร 4.42 0.45 ระดับมาก 
2. ด้านระบบ 4.37 0.45 ระดับมาก 
3. ด้านทักษะ 4.27 0.45 ระดับมาก 
4. ด้านค่านิยมร่วม 4.19 0.40 ระดับมาก 
5. ด้านโครงสร้าง 4.18 0.40 ระดับมาก 
6. ด้านบุคลากร 4.15 0.40 ระดับมาก 
7. ด้านกลยุทธ์ 4.14 0.40 ระดับมาก 

รวม 4.22 0.40 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่  2 พบว่า ระดับการบริหารตาม
หลักการบริหารจัดการของ McKinsey 7-S Framework ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เทศบาลนครอุดรธานี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.22, S.D.=0.40) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน 

รูปแบบการบริหาร ( =4.42, S.D.=0.45) และรองลงมา 
 

ตามลำดับ คือ  ด้ านระบบ ( =4.37, S.D.=0.45) ด้าน

ทักษะ ( =4.27, S.D.=0.45) ด้ านค่ านิยมร่วม  ( =4.19, 

S.D.=0.40) ด้ าน โค ร งส ร้ า ง  ( =4.18, S.D.=0.40) ด้ าน

บุคลากร ( =4.15, S.D.=0.40) และด้านกลยุทธ์ ( =4.14, 
S.D.=0.40) ตามลำดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยการบริหารที่มีต่อระดับ
การปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ McKinsey 
7-S เทศบาลนครอุดรธานี 
 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการ
ท่ องเที่ ย ว  ด้ านการบริห ารจั ดการและการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ
และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพรวมระดับ 
การบริหารการปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ 
McKinsey 7-S Framework 7 ด้าน ทดสอบโดยใช้การ
วิ เคราะห์ สหสัมพั นธ์ เพี ยร์สั น  (Pearson Correlation 
Coefficient) ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับการบริหารการปกครองท้องถิ่นกล่าวคือเทศบาล
นครอุดรธานตีามหลักการบริหารของ McKinsey 7-S Framework โดยภาพรวม  

ความสัมพันธข์องตัวแปร ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อระดับการบริหารการปกครองท้องถิ่น
กล่าวคือเทศบาลนครอุดรธานีตามหลักการบริหารของ McKinsey 7-S Framework 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์

(r) 
P 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  .731** .000 
2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว .548** .005 
3. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .371** .039 
4. ดา้นการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัตภิารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

.322** .000 

5. ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น .203** .000 
6. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  .162** .001 
7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย .121** .000 

ภาพรวม ปัจจัยการบริหาร 7 ด้าน .351** .006 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
หมายเหตุ การแปลผลค่าความสัมพันธ์ (ทั้งเชิงบวก และเชิงลบของค่าสหสัมพันธ์ (r) ) 
(ค่า r =.01-.09 หมายถึง มีความสัมพันธ์เล็กน้อย, ค่า r =.10-.29 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่ำถึงปานกลาง, ค่า r= .30-.49 หมายถึง มีความสัมพันธ์
ปานกลางถึงสูง, ค่า r =.50-69 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงถึงสูงมาก, ค่า r=.70-.89 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงมาก, ค่า r=.90-99 มีความสัมพันธ์
เกือบสมบูรณ์). ถ้า P และ r มีค่าเท่ากับ-1 แสดงว่าตัวแปร X และY มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์ ถ้า P และ r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัว
แปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีความสัมพันธ์มาก ถ้า P และ r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าตัวแปร x และY มีความสัมพันธ์เชิงลบและมี
ความสัมพันธ์มาก 

 
 ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ระปัจจัยการ
บริหาร 7 ด้าน มีผลต่อระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นกล่าวคือ
เทศบาลนครอุดรธานีตามหลักการบริหารของ McKinsey 
7-S Framework อยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง ในทิศ
ทางบวก (r=.351**, p=0.006) หมายถึง เมื่อมีปัจจัยการ

บริหารเพิ่มขึ้น ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการ
บริหารของ McKinsey 7-S Framework จะสูงขึ้น เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านของปจัจัยการบริหาร 7 ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์
กับระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหาร
ของ McKinsey 7-S Framework อยู่ ใน ระดั บ สู งม าก 
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จำนวน 1 ด้าน อยู่ในระดับ สูงถึงสูงมาก จำนวน 1 ด้าน อยู่
ในระดับ ปานกลางถึงสูง จำนวน 1 ด้าน อยู่ในระดับ ปาน
กลางถึงสูง จำนวน 1 ด้าน อยู่ในระดับ ต่ำถึงปานกลาง 
จำนวน 3 ด้าน ในทิศทางบวกทุกด้าน ดังนี้  
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ 
McKinsey 7-S Framework อยู่ในระดับสูงมาก ในทิศทางบวก 
(r=.731**, p=.000) 2.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว มีความสำพันธ์กับ
ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ 
McKinsey 7-S Framework อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ใน
ทิศทางบวก (r=.548**, p=.005) 3.ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความ
สำพันธ์กับระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการ
บริหารของ McKinsey 7-S Framework อยู่ในระดับปาน
กลางถึงสูง ในทิศทางบวก (r=.371**, p=.039) 4.ด้านการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสำพันธ์กับ
ระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ 
McKinsey 7-S Framework อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ใน
ทิศทางบวก (r=.322**, p=.000) 5.ด้านการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสำ
พันธ์กับระดับการบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการ
บริหารของ McKinsey 7-S Framework อยู่ในระดับต่ำถึง
ปานกลาง ในทิศทางบวก (r=.203**, p=.000) 6.ด้ าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความสำพันธ์กับระดับการบริหาร
ปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ McKinsey 7-S 
Framework อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ในทิศทางบวก 
(r=.162**, p=.001) 7.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความสำพันธ์กับระดับ
การบริหารปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารของ 
McKinsey 7-S Framework อยู่ในระดับต่ำถึง ปานกลาง 
ในทิศทางบวก (r=.121**, p=.000)  
 
 
 

อภิปรายผล  
 งานวิจัยนี้มีข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 3 ข้อ 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ดังนี้  วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อศึกษาทิศทางและ
แนวโน้มในการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานีใน
อนาคต ผลการวิจัยพบว่า 1.ทิศทาง และแนวโน้มในการ
บริหารปกครองท้องถิ่นในอนาคตควรมีลักษณะดังนี้ 1) ด้าน
การมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ควรจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร
อุดรธานี 2) เครือข่าย ควรมีเครือข่ายในการบริหารงานใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นเพื่อความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ 3) หน่วยงาน
อิสระ รัฐควรตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำผลการตรวจสอบ ผลการ
ประเมินมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้มี
การพัฒนายิ่งขึ้น 4) ความร่วมมือ เทศบาลนครอุดรธานีควร
มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต 5) งบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งจาก
รายได้ที่จัดเก็บในท้องถิ่น เงินอุดหนุนและงบประมาณที่จะ
ถ่ายโอนตามภารกิจที่ เกิดขึ้น 6) ทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ควรยึดหลักธรรมมาภิบาลใน
การบริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ หลัก
ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
7) การกระจายอำนาจ ควรมีการกระจายอำนาจและการ
พัฒนาระบบบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
การยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของพิศโสภา ทีฆาวงค์ และสิวลี รัตนปัญญา 
(2561) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วน
ตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลใน
พื้ นที่ จั งหวัด เชียงใหม่  ได้แก่  ลักษณ ะงาน การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการทำงาน และการรับรู้ต่อ 
 
 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 

 

118 

ระบบการบริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.01) และ
สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทำงานได้ร้อยละ 51.1  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวมอยู่ระดับมาก ( =4.23 S.D.=0.38) เมื่อพิจารณา
ปัจจัยรายด้านพบว่า ทุกปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
ในระดับมากทุกปัจจัย เมื่อเรียงลำดับปัจจัยสำคัญที่มีระดับ
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ลำดับ
แรก พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าระดับความสำคัญ
มากที่สุด 4.43 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ค่าระดับความสำคัญ 4.39 และปัจจัยด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีค่า
ระดับความสำคัญ 4.29 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศิริ
ลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ และเพ็ญณี แนรอท (2562) ได้ศึกษา
มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ
ภายใน: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า มุมมอง
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในที่
ต้องพัฒนาคือ โครงสร้างของงานตรวจสอบภายใน การ
ติดตามผลการตรวจสอบระดับปานกลาง คือช่วยทำให้การ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การพัสดุ ถูกต้องตาม
ระเบียบ ระดับมาก คือ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารภายใน
องค์กร ป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต เป็นผู้ให้คำแนะนำ
ปรึกษาได้ มีบุคลิกภาพและและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อศึกษาระดับการบริหาร
จัดการของเทศบาลนครอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
การบริหารตามหลักการบริหารจัดการของ McKinsey 7-S 
 

Framework ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนคร

อุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.22 S.D.=0.40) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านรูปแบบการบริหาร ( =4.42 S.D.=0.45) และรองลงมา

ตามลำดับ คือ ด้านระบบ ( =4.37 S.D.=0.45) ด้านทักษะ 

( =4.27 S.D.=0.45) ด้านค่านิยมร่วม ( =4.19 S.D.=0.40) 

ด้านโครงสร้าง ( =4.18 S.D.=0.40) ด้านบุคลากร ( =4.15 

S.D.=0.40) และด้านกลยุทธ์ ( =4.14 S.D.=0.40) ตามลำดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของออมใจ แสงสว่าง และ 
ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้นำที่ดีของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัย พบว่า 1.คุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายได้อยู่ ในระดับมากทุกด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ย  เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
คุณลักษณะทางสติปัญญา ด้านคุณลักษณะภูมิหลังทาง
สังคม ด้านคุณลักษณะทางสังคม และด้านคุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับงานตามลำดับ 2.การเป็นผู้นำที่ดีของหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับจากมากไป
หาน้อย คือด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้นำจริยธรรม 
และด้านผู้นำการแลกเปลี่ยนตามลำดับ และ3.ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการเป็นผู้นำที่ดีของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางถึง
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญที่ .01 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลต่อการเป็นผู้นำที่ดี ฉะนั้นจึง
ต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ในการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีศักยภาพในการ
เป็นผู้นำที่ดีซึ่งจะเป็นผลทำให้การบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประสบความสำเร็จ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ (ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีค่าระดับความสำคัญมากที่สุด 4.43) 
ภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานีมีความโดดเด่นในการ
บริหารจัดการงานด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ 
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การจัดให้มีและ
บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดูแลที่สาธารณะ 
และการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ที่กล่าวมา
ล้วน เป็นจุ ดแข็ งเป็นผลงานที่ มี ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี นำไปใช้ประโยชน์ได้
โดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมรอบ
ข้างให้ดียิ่งข้ึนไป 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป  (ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน มีค่าระดับความสำคัญ 4.15) ถึงแม้ว่า
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.15 ในระดับมากก็
ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบโดยภาพรวมกับด้านอื่นๆ แล้วอยู่
เป็นลำดับที่สุดท้าย  
 จากผลการวิจัยจึงเห็นควรนำด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมาเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อได้  
ครั้งต่อไปก็สมควรทำวิจัยแบบผสมผสานแบบครั้งนี้มีการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น และ
ควรทำวิจัย เรื่อง 1) คุณภาพน้ำประปาส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 2) ความเป็นธรรมสำหรับค่าไฟฟ้าในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี  
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