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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
(2) ศึกษาแนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา และ (3) นาเสนอรูปแบบการ
พัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาแบบผสมผสานวิธี การวิจัยเชิง
คุณภาพรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารฝ่าย
ประจาของเทศบาลในจังหวัดสงขลา 12 เทศบาล จานวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัย
เชิงปริมาณรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่สังกัดเทศบาลในจังหวัดสงขลา จานวน
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ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสงขลาเป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ มีการกาหนดวัตถุประสงค์
กาหนดตัวชี้วัด กาหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผล และการรายงานผล
2. แนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา (2) การกาหนดตัวชี้วัดการพัฒนา ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการพัฒนา ด้านผลผลิตการพัฒนา ด้านผลลัพธ์การพัฒนา และด้านผลกระทบจากการพัฒนา
(3) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา (4) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา และ (5) การจัดทารายงานผลการ
พัฒนา
3. รูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา ได้แก่ การสอนงาน
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมในห้องเรียน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คาสาคัญ : การพัฒนานักบริหาร นักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เทศบาลในจังหวัดสงขลา
Abstract

The purposes of this research were to (1) study the results based management of
the municipalities in Songkhla province; (2) study the executive development to achieve
results based management; and (3) propose the models of executive development towards
results based management. The research was used a mixed method research. The qualitative
data were collected through in-depth interviews from the key informants who were 24
political executives and executive officers. The quantitative data were collected by using a
questionnaire from the samples were 320 officers who obtained from stratified random
sampling by the proportion of the population. That data were analyzed by means of content
analysis and using descriptive statistics methods, including frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The results of study were as follows:
1. The administration of Municipalities in Songkhla province was based on a results
based management consisted of strategic planning, determining indicators, define results,
monitoring and evaluation, and reporting.
2. The guideline for the executive development towards results based management
of Municipalities in Songkhla province consisted of 5 steps: strategic planning, determining
indicators (input indicators, output indicators, process indicators, results indicators, and impact
indicators), define results, monitoring and evaluation, and reporting.
3. The Models of executive development towards results based management
consisted of classroom coaching, on-the-job training, self-learning, training, and action-learning.
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บทนา

การปกครองท้องถิ่นเกิดจากการกระจายอานาจให้ประชาชนปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น นับเป็น
การปกครองตนเองของประชาชนในระดับล่างสุดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยทั่วไปประชาชนจะ
จัดตั้งองค์กรขึ้นมาปกครองตนเองเป็น 2 ระดับ คือ ระดับการปกครองประเทศ มีรัฐบาลเป็ นของประชาชนเป็น
ผู้ปกครอง เป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตย และดาเนินการบริหารประเทศแทนประชาชน และระดับการปกครองท้องถิ่น
มีรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการบริหารแทนประชาชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครอง
ตนเองในแต่ ล ะระดั บ เป็ น อิส ระต่ อกัน ไม่ มี ส ายการบั ง คับ บั ญ ชาระหว่ า งกัน เช่ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ไม่ ใช่
ผู้บังคับ บัญชาของเทศบาล แต่จะมีอานาจในการกากับดูแลตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้ทาเพียงเท่าที่จาเป็น
เท่านั้น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 283, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 282) หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ดูแล จัดทาบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่ง เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 250)
“สงขลา” ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มี
เรื่องราวสื บต่ อกัน มาตั้ ง แต่ สมั ย ก่อนประวัติ ศาสตร์ มี ชุม ชนโบราณ เมืองเก่า แก่ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นพื้นเมือง และศิลปะพื้นบ้านที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม (สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, 2561) ปัจจุบันการปกครองตนเองของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 48 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 92 แห่ง ครอบคลุม 16 อาเภอ 127
ตาบล และ 987 หมู่บ้าน (สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, 2560) เมื่อมีการกระจาย
อานาจสู่การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นแล้ว นักบริหารท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาต้องบริหารงานให้ท้ องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า ด้วยการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management: NPM) เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศด้วยการนาวิธีการบริหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใช้ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริ หารงานแบบมืออาชีพ การคานึงถึงหลัก
ความคุ้มค่า และมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ การนาหลักการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหาร
ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จึงเป็นเครื่องมือช่วยให้นักบริหารสามารถควบคุมการทางานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์ มีการกาหนดดัชนีชี้ วัดผลสาเร็จของการบริหารงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักบริหารว่าจะ
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักบริหารท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจึง
จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสามารถบูรณาการกับการบริหารงานท้องถิ่นและ
การพั ฒ นาตนเองให้เป็ น นั กบริหารมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ ต ามคุณ ลั กษณะบุ คลากรภาครัฐ ที่ พึ งประสงค์ ( ส านั กงาน
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ม.ป.ป.: 1-3) ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นนานาชาติ ความเป็น
ผู้สนับสนุน และความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะเทศบาล
ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีจานวนประชากรมาก ประกอบกับได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลค่อนข้างสูง ยังคงประสบ
กั บ ปั ญ หาการบริ ห ารงานที่ ไ ม่ ค านึ ง ถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งมื อ อาชี พ และยั ง ไม่ มี ก ารบริ ห ารงานอยู่ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล ดังปรากฏให้เห็นจากรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับ
ต่า เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามตัวชี้วัด (รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557: 9) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของกมล
ส่ ง วั ฒ นา และสุ พ จน์ โกวิ ท ยา (2557: ค-ซ) ที่ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2556 พบว่า ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อผลงานและ
การให้บริการของเทศบาลนครหาดใหญ่ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารไม่ทั่วถึง ทาให้ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีในภาพรวม เช่น
นโยบายไม่ตอบสนองกับความต้องการและผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนในพื้นที่ต่อการประเมินผลการให้บริการของเทศบาล เช่น เทศบาลควรพัฒนาการบริหารงานให้มีระบบ
มากยิ่งขึ้น ระบบการให้บริการควรได้รับการพัฒนาคุณภาพเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ
และควรเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างทั่วถึงให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับรายงานการวิจัยความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของดนุวัศ สุวรรณวงศ์ และรัชชพงษ์ ชัชวาล (2558: ค-ฎ) พบว่า ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังคงพบปัญหาการขาดการศึกษาความต้องการของประชาชน
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล เช่นเดียวกับ
รายงานการวิจัยของทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ (2557: 76-91) ที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
สงขลาอยู่ในระดับสูง ทั้งด้านขั้นตอนการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก และผลสัมฤทธิ์
การให้บริการ แต่ประชาชนยังมีข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกในการรับบริการ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานช่าง เทศบาลตาบลปริก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ประจาปี 2560 (เทศบาลตาบลปริก, 2560: 9) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการจากงานกองช่างของเทศบาลมีความ
พึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เทศบาลควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์งานของกอง
ช่าง เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา เพิ่มความพร้อมเรื่องรถบริการ และควรให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลมากขึ้น เป็นต้น
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น หากนักบริหารของเทศบาลในจังหวัดสงขลามีการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ยึดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง
นักบริหารก็จะสามารถบริหารงานเทศบาลและบริการสาธารณะตรงตามความคาดหวังของประชาชนได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นที่มาของความสนใจของผู้ศึกษาว่า
ปัจจุบันเทศบาลในจังหวัดสงขลามีการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือไม่ การพัฒนานักบริหารของเทศบาลใน
จังหวัดสงขลาปัจจุบันดาเนินการอย่างไร สอดคล้องกับการบริหารงานมุ่ งผลสัมฤทธิ์หรือไม่ และเทศบาลใน
จังหวัดสงขลาควรมีรูปแบบการพัฒนานักบริหารอย่างไรให้เป็นนักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นแนวทางให้
เทศบาลในจั งหวั ดสงขลาน าไปพั ฒ นานักบริหารของเทศบาลให้เป็น นั กบริหารมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์อย่า งมืออาชี พ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา
วิธีการวิจัย

การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่กัน โดยทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนนาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนานักบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังภาพประกอบที่ 1
สภาพแวดล้อม
1. ปัจจัยภายนอก
- นโยบายของรัฐบาล
- ระบบงบประมาณ
2. ปัจจัยภายใน
- นโยบายผู้บริหาร
- การใช้แผนกลยุทธ์
- การจัดสรร
งบประมาณ

การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การกาหนดตัวชี้วัด
3. การกาหนดเป้าหมาย
4. การติดตามและประเมินผล
5. การรายงานผล

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1842

รูปแบบการพัฒนา
นักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. การฝึกอบรมในห้องเรียน
2. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
3. การสอนงาน
4. ระบบพี่เลี้ยง
5. การเพิ่มคุณค่าในงาน
6. การเพิ่มปริมาณงาน
7. การมอบหมายโครงการ
8. การหมุนเวียนงาน
9. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
10. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
11. การดูงานนอกสถานที่
12. การสัมมนา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรท้องถิ่นสังกัดเทศบาลในจังหวัดสงขลา จานวน 48 เทศบาล ได้แก่ ผู้บริหาร
ฝ่ายการเมือง จานวน 269 คน ผู้บริหารฝ่ายประจา จานวน 334 คน พนักงานเทศบาล จานวน 1,589 คน
รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น 2,192 คน (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, 2560)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารฝ่ายประจา สังกัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบลในจังหวัดสงขลา เลือกเทศบาลจากการกระจายสุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามประเภทและสัดส่วน
ของเทศบาล จานวน 12 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 24 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
1973: 125) ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 คน และดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Stratified Random Sampling) ตามจานวนประชากรของแต่ละเทศบาล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กาหนดเนื้อหาคาถามตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
นั ก บริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ และรูป แบบการพั ฒ นานั ก บริห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ และการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสารวจความคิดเห็นจากพนักงานเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตาบล ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สภาพแวดล้อม การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
และรูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยแบบสอบถามผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ข้อคาถามมีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) มากกว่า 0.60
และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง (Try Out)
จานวน 40 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ด้วยการคานวณด้วยวิธีครอนบาค (Cronbach Method)
(สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 191-192) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.835
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการติดต่อผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อขออนุญาตดาเนินการ
สัมภาษณ์ นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ ตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยติดต่อกับ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เพื่อขอหนังสือ
ขออนุญาตเข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย และนาส่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญ หลังจากนั้นจึงดาเนินการสัมภาษณ์ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย ทั้งนี้ ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์บันทึกเสียงร่วมด้วย
(กรณีผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมให้มีการบันทึกเสียงเท่านั้น) หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์จึงเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์แต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยที่กาหนดไว้
2) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยการติ ด ต่ อ กั บ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เพื่อขอหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลการวิจัย แล้วนาส่งตามที่อยู่ของแต่ละเทศบาล พร้อมนัดหมายวันและเวลาขอเข้ารับแบบสอบถามคืน
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(กรณีส่งหนังสือและแบบสอบถามด้วยตัวเอง) และกาหนดวันและสถานที่ส่งแบบสอบถามคืน (กรณีส่งหนังสือ
และแบบสอบถามผ่านไปรษณีย์) หลังจากได้รับแบบสอบถามคืนครบจานวนจึงนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ และนาเสนอผลการวิจัยด้วยการ
บรรยายประกอบการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน พบว่า
1. การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
1.1 ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบลมี
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 62.5 คือ การบริหารงานของเทศบาลจะเน้นคุณภาพของผลงาน การ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลงาน และการเกิดประสิทธิผล ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ของเทศบาล มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้นหลังจากเทศบาลบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานของเทศบาลมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กาหนดตัวชี้วัด กาหนดเป้าหมาย มีการติดตามและ
ประเมินผล และจัดทารายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการกาหนดตัวชี้วัด ความสาเร็จ เทศบาลมีการกาหนด
ตัวชี้วัดการบริหารเฉพาะด้านปัจจัยนาเข้าและด้านผลผลิต แต่ยังไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดด้านกระบวนการ ด้าน
ผลลัพธ์ที่เป็นการวัดผลกระทบโดยตรงระยะสั้นและระยะกลาง และด้านผลกระทบที่เป็นการวัดผลที่อาจเกิดขึ้น
ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพนักงานเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบลที่เห็นว่าการบริหารงานของ
เทศบาลในปัจจุบันเป็นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง (xˉ =3.34)
1.2 เมื่อพิจารณาความจาเป็นของนักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานเทศบาลในปัจจุบัน
และอนาคต พบว่า การบริหารงานของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบลในปัจจุบันและอนาคตต้อง
อาศัยนักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากการบริหารงานของเทศบาลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นความ
มีคุณภาพ ความมีประสิทธิภาพ การเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อส่วนรวมในท้องถิ่น และการบริหารงานในอนาคต
ของเทศบาลต้องอาศัยนักบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพเช่นกัน ดังนั้น นักบริหารต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น
นั กบริหารที่ มุ่ ง เน้ น ผลงานที่ มี คุณ ภาพอย่ า งต่ อเนื่ อง สอดคล้ องกับ ความคิด เห็น ของพนั กงานเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบลว่าการบริหารงานของเทศบาลในปัจจุบันจาเป็นต้องมีนักบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
อยู่ในระดับมาก (xˉ =3.55) และการบริหารงานของเทศบาลในอนาคตควรมีนักบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
มาก (xˉ =3.69) เช่นกัน
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1.3 ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบลจะมีการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ แต่นักบริหารของเทศบาลยังไม่เป็นนักบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยัง
ขาดความเข้าใจหลักและกระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ เห็นได้จากการกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการบริหารงานของเทศบาลที่มีการกาหนดเฉพาะตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้าของการบริหาร และ
ด้านผลผลิตเท่านั้น แต่ยังไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. การพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
2.1 ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล
มีการพัฒนานักบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 79.2 คือ การพัฒนานักบริหารของเทศบาลจะมีการกาหนด
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลประจาปี กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารและพนักงานเทศบาลอย่างเป็น
รูปธรรม การพัฒนานักบริหารของเทศบาลมีการวางแผนการพัฒนา มีการกาหนดตัวชี้วัดการพัฒนา การกาหนด
เป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการ
พัฒนาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนามักจะมีการกาหนดเฉพาะ
ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้า เช่น การระบุผู้บริหารที่ต้องได้รับการพัฒนา กาหนดงบประมาณที่เหมาะสม และด้าน
ผลผลิตที่ได้รับหลังการพัฒนา เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา แต่ยังไม่มีการ
กาหนดตัวชี้วัดการพัฒนาด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบจากการพัฒนา สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของพนักงานเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลว่าการพัฒนานักบริหารของเทศบาลใน
ปัจจุบั นมีการกาหนดสิ่งบ่ง ชี้ความสาเร็จ ของการพั ฒนาอย่างชัดเจนและเป็น รูปธรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง
(xˉ =2.79)
2.2 การด าเนิน การพั ฒนานั กบริหารของเทศบาลปั จจุ บัน จะดาเนิ นการโดยกรมส่ง เสริม การ
ปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก และเทศบาลไม่มีหลักสูตรการพัฒนานักบริหารของตนเอง โดยเทศบาลสามารถส่ง
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรอง เช่น
หลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก บริ ห ารที่ จั ด โดยสถาบั น การศึ ก ษา หรื อ การจั ด ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น
และการที่นักบริหารของเทศบาลได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น จะทาให้นักบริหารของเทศบาลได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.55)
3. รูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา
3.1 การจัดลาดับการพัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลใน
จังหวัดสงขลาของผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา ได้แก่ การพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยรูปแบบการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน ร้อยละ 87.4 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 86.5 การสอนงาน ร้อยละ 85.3
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ร้อยละ 79.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 78.1 การสัมมนา ร้อยละ 75.4 ระบบ
พี่เลี้ยง ร้อยละ 70.3 การดูงานนอกสถานที่ ร้อยละ 65.2 การมอบหมายโครงการ ร้อยละ 62.1 การเพิ่มคุณค่า
ในงาน ร้อยละ 57.2 การหมุนเวียนงาน ร้อยละ 48.4 และการเพิ่มปริมาณงาน ร้อยละ 41.1 ตามลาดับ
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3.2 เมื่อเปรียบเทียบการจัดลาดับการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัด
สงขลา 3 อันดับแรก พบว่า ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจามีการจัดลาดับรูปแบบการพัฒนาแตกต่างกัน
คือ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง เห็นว่า รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ
การเรียนรู้จ ากการปฏิบั ติ ร้อยละ 85.8 การฝึกอบรมในห้องเรียน ร้อยละ 83.2 และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ 81.6 ส่วนผู้บริหารฝ่ ายประจา เห็นว่า รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนานักบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ คือ การสอนงาน ร้อยละ 89.4 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 88.7 และการฝึกอบรมใน
ห้องเรียน ร้อยละ 87.6 ซึ่งสอดคล้องกับพนักงานเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบลที่เห็นว่ารูปแบบ
การพัฒนาที่เหมาะสมสาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา ได้แก่ การฝึกอบรมในห้องเรียน ( xˉ =4.02) การสอนงาน
(xˉ =3.93) และการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (xˉ =3.90)
ดั ง นั้ น แนวทางการพั ฒ นานั กบริหารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของเทศบาลในจั ง หวั ด สงขลา ประกอบด้ ว ย
5 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา การกาหนดตัวชี้วัดการพัฒนา ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านปัจจัย
นาเข้า ตัวชี้วัดด้านกระบวนการพัฒนา ตัวชี้วัดด้านผลผลิตการพัฒนา ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพัฒนา และตัวชี้วัด
ด้านผลกระทบจากการพัฒนา การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา การติ ดตามและประเมินผลการพัฒนา และการ
จั ด ท ารายงานผลการพั ฒ นา และรู ป แบบการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมส าหรั บ เทศบาลในจั ง หวั ด สงขลา ได้ แ ก่
การฝึกอบรมในห้องเรียน การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ดังภาพประกอบที่ 2

กาหนด
วัตถุประสงค์
การพัฒนา

รูปแบบการพัฒนา
- การฝึกอบรมในห้องเรียน
- การสอนงาน
- การฝึกอบรมใน
ขณะปฏิบัติงาน
- การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายงานผล
การพัฒนา

กาหนดตัวชี้วัด
การพัฒนา

ติดตามและ
ประเมินผล
การพัฒนา

กาหนด
เป้าหมาย
การพัฒนา

- ด้านปัจจัยนาเข้า
- ด้านกระบวนการ
- ด้านผลผลิต
- ด้านผลลัพธ์
- ด้านผลกระทบ

ภาพประกอบที่ 2 การพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
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อภิปรายผล
1. การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการปฏิรูประบบราชการตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐแบบเดิมสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างเป็นเลิศ เป็นการประยุกต์เทคนิคการบริหารงานภาคเอกชนที่คานึงถึง
หลักความคุ้มค่าและมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ การศึกษาการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัด
สงขลา พบว่า เทศบาลในจั งหวัด สงขลาส่วนใหญ่มี การบริหารงานแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์ คือ มุ่งเน้ นผลงานที่ มี
คุณภาพ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพให้กับผลงาน และประชาชนได้รับประโยชน์จ ากการบริหารจัด การของเทศบาล
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Try (2006) ที่ศึกษาการใช้ทฤษฎีค่านิยมสาธารณะเพื่อช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจวิธีการ
และสาเหตุการบูรณาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศแคนาดา พบว่า ผู้บริหารมี
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการปรับปรุงผลงานของกิจกรรม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น เช่นเดียวกับผลการวิจัยของกอบชัย มณีตัน (2559)
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลสาเร็จในการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสาเร็จในการดาเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าการนาเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารงานเทศบาลใน
จังหวัดสงขลาส่งผลทางบวกต่อความสาเร็จของการบริหารงานตามเป้าหมายของเทศบาล การบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลาในปัจจุบันมีกาหนดวัตถุประสงค์การบริหารงานที่ชัดเจน กาหนดตัวชี้วัด
การบริหารงาน กาหนดเป้าหมายการบริหารงาน มีการติดตามและประเมินผลการบริหารงาน และการรายงาน
ผลการบริหารงาน สอดคล้องตามแนวคิดของ United Nations Development Group (2010) ที่อธิบายว่าการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย การวางแผนกาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด การกาหนดเป้าหมาย การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการรายงานผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hanaway (2014) ที่ศึกษาการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลของประสิทธิภาพของ Roads Agencies และ Youth Programs พบว่า
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมายของประสิทธิภาพในการ
ทางาน การกาหนดกระบวนการ การกาหนดการวัดผล การรายงานผล และการให้รางวัลตอบแทน เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของยงยุทธ ทรัพย์เจริญ (2555) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โครงสร้างการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ประกอบด้วย การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การบริหาร การกาหนดปัจจัยหลั กแห่ง
ความสาเร็จ การกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน การกาหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกาหนด
เป้าหมาย การปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน การบันทึกผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ผลงาน และถึงแม้ว่าปัจจุบันการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
จะเป็น แบบมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ แต่ยัง พบจุดอ่อนของการบริหารงาน คือ การกาหนดตัว ชี้วัดความสาเร็จของการ
บริหารงาน เนื่องจากเทศบาลมีการกาหนดเฉพาะตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้าและตัวชี้วัดผลผลิตเท่านั้น แต่ยังไม่มีการ
กาหนดตัวชี้วัดด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบ เนื่องจากนักบริหารยังขาดความเข้าใจหลักการ
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บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น นักบริหารต้องทาความเข้าใจการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างลึกซึ้ง
ต้องเป็นผู้นาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งการบริหารงานปัจจุบันและอนาคตที่เน้นคุณภาพของผลงานได้
อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์ (2559) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดังนั้น การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ควรดาเนินการโดยการกาหนด
วัตถุประสงค์การบริหารอย่างชัดเจน การกาหนดตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้า ตัวชี้วัดกระบวนการบริหาร ตัวชี้วัด
ผลผลิตการบริหาร ตัวชี้วัดผลลัพธ์การบริหาร และตัวชี้วัดผลกระทบจากการบริหารอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มีการกาหนดเป้าหมายการบริหาร การติ ดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดทารายงานผลการบริหาร
อย่างตรงไปตรงมา พร้อมนาเสนอการเปรียบเทียบผลการบริหารงานกับตัวชี้วัดความสาเร็จ และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในครั้งต่อไป
2. การพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา
การพัฒนานั กบริหารของเทศบาลในจั งหวัดสงขลามุ่ งเสริม สร้า งให้นักบริหารมีส มรรถนะในการ
บริหารงานเทศบาลมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักบริหารเรียนรู้ทักษะที่จาเป็น ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของเทศบาลในปัจจุบนั และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ปัจจุบันการพัฒนานักบริหารของเทศบาลสอดคล้องกับการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลมีการ
กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี กาหนดกลยุทธ์การพัฒนา มีการวางแผนกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาที่
ชัดเจน ด้วยการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาจากพันธกิจของเทศบาล เป้าหมายของเทศบาล และแผนการ
ดาเนินงานของเทศบาล วิเคราะห์จากรายละเอียดของงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ ความรู้และทักษะที่จาเป็น
เฉพาะตาแหน่ง และวิเคราะห์จากตัวบุคคลว่าผู้บริหารท่านใดควรได้รับการพัฒนา และควรได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านใดบ้าง สอดคล้องกับแนวคิดของ Werner and DeSimone (2006: 133-147) ว่าการวางแผนการ
พัฒนาเป็นการสารวจความจาเป็นในการพัฒนา สามารถพิจารณาจากข้อมูลองค์กร ข้อมูลภาระงาน และข้อมูล
ส่วนบุคคล เทศบาลมีการกาหนดตัวชี้ความสาเร็จของการพัฒนา กาหนดเป้าหมายของการพัฒนา กาหนดการ
ประเมินผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด ซึ่งเทศบาลส่วนใหญ่จะเน้นการประเมินผลเฉพาะหลังการฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่อวัดผลความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม และสอบถามความพึงพอใจของนักบริหาร
ต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ Phillips et al. (1960: 150) ว่าการ
ประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาสามารถดาเนินการภายหลังการฝึกอบรม และเพื่อให้การประเมินผลการ
พัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลควรมีการวัดผล
ก่อนการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของนักบริหารก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรม และนาผลที่ได้ไปเปรียบเทียบภายหลังจากการฝึกอบรมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด และควรประเมินความเข้าใจแต่ละหัวข้อวิชาหลังจากวิทยากรการบรรยายแต่ละหัวข้อวิชาสิ้นสุดลง เป็น
การวัดความเข้าใจและตรวจสอบการถ่ายทอดวิชาว่าประสบผลสาเร็จเพียงใด และหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม
และพัฒนาก็จะนาไปสู่การจัดทารายงานผลการพัฒนา ผลการศึกษาการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
เทศบาลในจังหวัดสงขลาสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาย สรรประเสริฐ (2552) ที่ศึกษากลยุ ทธ์การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุ ษย์ ของกองบั งคับ การต ารวจท่ องเที่ ย ว สานั กงานตารวจแห่งชาติ พบว่า กระบวนการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ประกอบด้วย การประเมินความจาเป็นในการพัฒนา การ
วางแผนการพัฒนา การดาเนินกิจกรรมการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนา เช่ นเดียวกับผลการวิจัยของ
วีระศักดิ์ พัทบุรี (2558) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้งสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะการ
บริ ห ารความขั ด แย้ ง ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถาน ได้ แ ก่ การเริ่ ม ต้ น การพั ฒ นา การประเมิ น ก่ อ นการพั ฒ นา
การดาเนินการพัฒนา การทบทวน การประเมินผลการพัฒนา การพัฒนาซ้า และการสิ้นสุดการพัฒนา และ
ถึงแม้ว่ าการพั ฒนานักบริหารของเทศบาลในปัจจุ บันจะสอดคล้องกับการบริหารงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ แต่
จุดอ่อนของการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสั มฤทธิ์ของเทศบาล คือ การกาหนดตัวชี้วัดที่ยังไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกับ
การกาหนดตัวชี้วัดการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลมีการกาหนดตัวชี้วัดการพัฒนาเฉพาะด้านปัจจัย
นาเข้าและด้านผลผลิต แต่ยังไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดด้านกระบวนการพัฒนา ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบจาก
การพัฒนา
ดังนั้น แนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลาต้องสอดคล้องกับการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ มีการกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ชัดเจน (Strategic Planning) การกาหนด
ตั ว ชี้ วั ด (Determining Indicators) ได้ แก่ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นปั จ จั ย น าเข้า (Input Indicators) ตั ว ชี้ วั ด
กระบวนการพัฒนา (Process Indicators) ตัวชี้วัดผลผลิตการพัฒนา (Output Indicators) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
การพัฒนา (Outcome Indicators) และตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact Indicators) จากการพัฒนาอย่างชัดเจน
และเห็นเป็นรูปธรรม การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา (Define Results) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
(Monitoring and Evaluation) และการจัดทารายงานผลการพัฒนา (Reporting) โดยนาเสนอการเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนากับตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป และควร
ส่งเสริมการพัฒนานักบริหารของเทศบาลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ เพิ่มประสบการณ์การ
บริหารงาน และมุมมองการบริหารงานในระดับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
3. รูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา
การพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลาจะประสบผลสาเร็จได้ นอกจาก
แนวทางการพั ฒ นานั ก บริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ ป็ น ระบบแล้ ว นั้ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความสาเร็จของการพัฒนานักบริหารด้วย เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาไม่ได้หมายถึงการฝึกอบรมในห้องเรียน
เพียงเท่านั้น แต่การพัฒนาให้เป็นนั กบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ นักบริหารต้องได้รับการพัฒนาด้วย
รูปแบบที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา การจัดลาดับรูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
เหมาะสมสาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา ได้แก่ การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียน การฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน การสอนงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสัมมนา ระบบพี่เลี้ยง การดูงาน
นอกสถานที่ การมอบหมายโครงการ การเพิ่ ม คุ ณ ค่า ในงาน การหมุ น เวี ย นงาน และการเพิ่ ม ปริ ม าณงาน
ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ปรับปรุงเมื่อ มกราคม 2549) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ที่
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กาหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้วยการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
สัมมนา การสอนงาน และการให้คาปรึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาย สรรประเสริฐ (2552) ที่พบว่า
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับข้าราชการตารวจของกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่
การฝึ กอบรม การศึกษาดู ง าน การศึกษาต่อ การจั ด ทาคู่มื อการปฏิบั ติ ง าน และการสัม มนา เมื่อวิ เคราะห์
เปรียบเทีย บรูปแบบการพั ฒนา 3 อันดับแรกจากผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้ บริหารฝ่ายประจา และพนักงาน
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล พบว่า แตกต่างกัน คือ ผู้บริหารฝ่ายการเมืองเห็นว่ารูปแบบการ
พัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา คือ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ การฝึกอบรมในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนผู้บริหารฝ่ายประจาและและพนักงานเทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล เห็นตรงกันว่า การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน และการ
ฝึกอบรมในห้องเรียนเหมาะสมต่อการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา สอดคล้อง
กับสานักงานข้าราชการพลเรือน (2559: 8) ที่อธิบายว่าหากต้องการเห็นองค์กรประสบความสาเร็จ องค์กร
จาเป็นต้องเริ่มต้นการพัฒนาจากภายใน คือ การจัดฝึกอบรมจากวิทยากรภายนอก (Training) 10% การสอนงาน
จากหัวหน้างานหรือผู้บริหารภายในองค์กร (Coaching) 30% และการสอนงานจากพี่เลี้ยง (Mentoring) หรือ
การสอนงานจากหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง (On the Job Training) 60% เช่นเดียวกับผลการวิจัยของชัญญา
อภิปาลกุล และคณะ (2545) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี นครพนม นครราชสีมา และยโสธร พบว่า รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา คือ เรียนรู้สู่ปฏิบัติ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมอย่างเข้มข้น การฝึก
ปฏิ บั ติ ง านในสถานศึก ษาต้ น แบบปฏิรูป การเรีย นรู้ การประยุ ก ต์ ใช้ และการประเมิ น ผลและพั ฒ นา และ
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของไพวัน ดวงพะจัน, อรนุช ศรีสะอาด และธีรวุฒิ เอกะกุล (2561: 796) ที่ศึกษา
รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า การพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย การสร้ างความตระหนัก การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน โปรแกรมพี่เลี้ยง การคิดสะท้อนเป็นรายบุคคล และการตัดสินใจ และ
ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และกัมปนาท บริบูรณ์ (2561: 1540-1541) ที่ศึกษาการพัฒนา
ภาวะผู้นาสาหรับข้าราชการสานักงานศึกษาธิ การภาค พบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา ได้แก่ การฝึกอบรม
การลงมือปฏิบัติ และการนาเสนอผลงาน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Hanaway (2014) พบว่า เมื่อองค์กร
ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องดังกล่าวได้ด้วยการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และทั กษะที่จาเป็นเพิ่มขึ้น รูปแบบการพัฒนาด้ว ยการสอนงานโดยตรงจากหัวหน้างานเป็ น
รูปแบบการพัฒนาที่ทาให้นักบริหารสามารถบริหารงานได้ประสบผลสาเร็จมากขึ้น และผลการวิจัยของ Finn
(2007) ที่ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นาผ่านการสอนแนะนางาน พบว่า ผู้นาที่เข้ารับการพัฒนาผ่านการสอนแนะนา
งานจะมีความสามารถในการรับรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการพัฒนา และ
เปิดรับทัศนคติใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารในทางที่ดีขึ้นมากกว่าผู้นาที่ได้รับการสอน
แนะนาการบริหารงานแบบไม่มีการควบคุม
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ดังนั้น รูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมกับเทศบาลในจังหวัดสงขลา ควรเน้น
การพัฒนาด้วยการสอนงาน (Coaching) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารที่
มุ่ งผลสั มฤทธิ์ การฝึ กอบรมในขณะปฏิบั ติ งาน (On-the-Job Training) เพื่ อสนั บสนุ นการลงมื อปฏิ บั ติ จริ ง
การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน (Classroom Training) เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ความเข้ าใจ เกิ ดทั กษะ และพั ฒนา
ความสามารถในการบริหารงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action-Learning) เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาและพัฒนางานได้จริง และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Self-Learning)
การวิ จั ย การพั ฒ นานั กบริห ารเพื่ อมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของเทศบาลในจั ง หวั ด สงขลา ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวน
วรรณกรรม ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนเพื่อศึกษาการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา แนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และนาเสนอ
รูปแบบการพัฒ นานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สาหรับเทศบาลในจังหวัด สงขลา สามารถสรุปได้ว่ า ปัจจุบันการ
บริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสงขลาเป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เทศบาลมีการกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วั ด
เป้าหมาย การติดตามและประเมินผลงาน และการรายงานผลอย่างชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม ส่วนการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารงานมีเพียงแค่ตัวชีว้ ัดปัจจัยนาเข้าและตัวชีว้ ัดผลผลิตเท่านั้น ยังไม่มีการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จด้านกระบวนการบริหาร ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากนักบริหาร
ของเทศบาลยังขาดความเข้าใจหลักและแนวทางการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างลึกซึ้ง จึงทาให้การบริหารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลายังไม่สมบูรณ์ ส่วนแนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
เทศบาลในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนา
ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้าของการพัฒนา ตัวชี้วัดด้านกระบวนการพัฒนา ตัวชี้วัดด้านผลผลิตจากการพัฒนา
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์จากการพัฒนา และตัวชี้วัดด้านผลกระทบจากการพัฒนาการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา การ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา และการรายงานผลการพัฒนาที่ชัดเจน และรูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมสาหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา ได้แก่ การฝึกอบรมในห้องเรียน การสอนงาน และการ
ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น หากนักบริหารของ
เทศบาลในจังหวัดสงขลาได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่าง
ลึกซึ้ง จะส่งผลทางบวกต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาล และหากนักบริหารของเทศบาลได้รับ
การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมแล้ว จะยิ่งสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะนักบริหารของเทศบาลในจังหวัดสงขลาให้เป็นนักบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสงขลาเป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดตัวชี้วัด กาหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผล และการรายงานผล และ
แนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา การกาหนดตัวชี้วัด
การพัฒนา ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการพัฒนา ด้านผลผลิ ตการพัฒนา ด้านผลลัพธ์การ
พัฒนา และด้านผลกระทบจากการพัฒนา การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา และการจัดทารายงานผลการพัฒนา ส่วนรูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การสอนงาน
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมในห้องเรียน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ดังนั้น
1. นักบริหารของเทศบาลควรทาความเข้าใจการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างลึกซึ้ง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้า ใจหลักการบริหารงานมุ่ง ผลสั มฤทธิ์ ที่ ถูกต้อง บริหารงานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ และการ
บริหารงานเป็นระบบมากขึ้น
2. นักบริหารเทศบาลควรนาหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของเทศบาล เพื่อพัฒนานักบริหารของเทศบาลให้เป็นนักบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และพนักงานเทศบาลมี
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เทศบาลควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารงานและตัวชี้วัดความสาเร็จของการ
พัฒนานักบริหารของเทศบาลอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้ า
การบริหารและการพัฒนา ตัวชี้วัดกระบวนการบริหารและการพัฒนา ตัวชี้วัดผลผลิตการบริหารและการพัฒนา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์การบริหารและการพัฒนา และตัวชี้วัดผลกระทบการบริหารและการพัฒนา
4. เทศบาลควรใช้รูปแบบการพัฒ นานักบริหารของเทศบาลที่หลากหลาย เช่น การสอนงาน
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก
การฝึกอบรมในห้องเรีย นเพีย งอย่า งเดีย ว เพื่ อพัฒนานักบริหารของเทศบาลให้เป็ นนักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
สร้างองค์ความรู้ภายในเทศบาล กระตุ้นการพัฒนาตนเอง และนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5. เทศบาลควรเน้นรูปแบบการพัฒนาเชิงปฏิบัติการมากกว่าเชิงทฤษฎี เช่น การฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อนักบริหารของเทศบาลได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน าแนวทางการบริ ห ารงานมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปเป็ น องค์ ค วามรู้
เพื่อศึกษาวิจัยการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
2. ควรนาแนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการพัฒนานักบริหารภาครัฐและนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นนัก
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
3. ควรทาการศึกษาวิจัยการกาหนดปัจจัยความสาเร็จของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และปัจจัย
ความสาเร็จของการพัฒนานักบริหารของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
อย่างมืออาชีพ
4. ควรทาการศึกษาวิจัยประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารด้วยรูปแบบการสอนงาน การฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่ อนาไปพัฒนารูปแบบการพัฒนานัก
บริหารให้เป็นนักบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน บริหารงานอย่างมืออาชีพ และเป็นการพัฒนานักบริหารอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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