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บทคัดย
อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคA 1) เพื่อศึกษาระดับการนํานโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลใน
พื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ และ 2) เพื่อวิเคราะหAปVจจัยที่สKงผลตKอการนํานโยบาย
เมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขต 2 ไปปฏิบัติ กลุKมตัวอยKางในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ บุคลากรในเทศบาลทุกแหKง ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 รวมกลุKมตัวอยKางจํานวน 
352 คน โดยใชYแบบสอบถามที่มีความเช่ือม่ัน .9705 และทําการวิเคราะหAขYอมูลโดยใชYโปรแกรม
คอมพิวเตอรAสําเร็จรูปทางสถิติ  
 ผลการศึกษาวิจัยพบวKา จํานวนเจYาหนYาที่ที่ปฏิบัติงานเมืองนKาอยูK คิดเป\นอัตรารYอยละ 
16.82 ของจํานวนเจYาหนYาที่ทั้งหมด และยังพบวKาจํานวนงบประมาณของเทศบาลที่ใชYดําเนินงาน
เมืองนKาอยูK คิดเป\นอัตรารYอยละ 4.29 ของงบประมาณทั้งหมดของเทศบาล ซึ่งนับวKาทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการการดําเนินงานเมืองนKาอยูKที่นYอยมากและยังพบวKา ปVจจัยโครงสรYาง 
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณA ภาพรวมอยูKในระดับมาก โดยมีความสัมพันธA
ทางบวกกับผลการดําเนินงานเมืองนKาอยูKในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 อยKางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01  โดยมีคKาประสิทธิภาพในการทํานาย ภาพรวมสKงผลตKอการนํานโยบาย
เมืองนKาอยูKไปปฏิบัติ รYอยละ 62.1 มีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทKากับ .2587 สมการ
วิเคราะหAการถดถอยพหุคูณ ไดYนําเสนอในบทความนี้ 
 คําสําคัญ: นโยบายเมืองนKาอยูK เทศบาล กระทรวงสาธารณสุขเขต 2  
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Abstract 
 

 This research aims to: 1) study the level of implementation of the healthy city policy 
of municipalities in the ministry of Public Health District Area 2 and 2) Analyze factors of 
implementation of the healthy city policy in municipalities. The total samples of 352 were 
purposively selected. The reliability of the questionnaire item is .9705. Computer program 
was utilized for data analysis. 
  This research revealed that the number of authorities working for the healthy city 
policy implementation were 16.82% of all the personnel in the studied area and their budget 
was 4.29% which is very minimal indeed. Factor or structure, personnel, place / location, and 
material overall were analyzed. The Multiple Regression Analysis, found that budget, place, 
material and personnel are positively related at a .01 level which result in overall 
implementation of 62.1% (standardized error of the estimate = .2587) as appeared in this 
research article. 
 Keywords: Healthy City Policy, Municipality, Ministry of Public Health District Area 2 
 

บทนํา 
การดําเนินงานตามโครงการเมืองนKาอยูK 

เกือบ 30 ป� ท่ีผKานมามีการสKงเสริมและผลักดัน
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการดYานตKางๆ เพื่อใหY
บังเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติน้ัน ยังมีเพียงสKวน
นYอย เป\นผลทําใหYนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ตY อ ง ลY ม เ ลิ ก ไ ป ใ น ท่ี สุ ด กK อ ผ ล เ สี ย ห า ย ตK อ
ประเทศชาติหลายดYานดYวยกันคือ สิ้นเปลือง
งบประมาณโดยเปลKาประโยชนA สิ้นเปลืองเวลาใน
การดําเนินนโยบายท่ีผKานมาแตKตYองลYมเหลวและ
ลYมเลิกไป ตลอดจนสิ้นเปลืองบุคลากรท่ีมีความรูY
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
นโยบายดังกลKาว (วรเดช จันทรศร, 2551: 21-24) 
 ปVจจัยดYานทรัพยากรการบริหารจัดการ
ของหนKวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ เป\นปVจจัย
หน่ึงท่ีบKงช้ีถึงความพรYอม และความสามารถใน
การดําเนินนโยบายใหYเป\นไปตามวัตถุประสงคA 
ปVญหาดYานสมรรถนะจะมีมากหรือนYอยยังขึ้นอยูK

กับปVจจัยหลายประการ ไดYแกK ปVจจัยทางดYาน
บุคลากร ปVจจัยทางดYานเงินทุน และปVจจัยทางดYาน
วัสดุอุปกรณA เคร่ืองมือเคร่ืองใชY หากหนKวยงานมี
ในปริมาณท่ีไมKเหมาะสมกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ก็จะสKงผลใหYการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบกับอุปสรรคไดY ดังน้ันปVจจัยดYานสมรรถนะ
ขององคAการจึงแปรผันโดยตรงกับความสําเร็จของ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ขณะท่ีกระแสการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
ภายใตYรัฐธรรมนูญฉบับใหมK และแนวนโยบายการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ไดYเปzดโอกาส
ใหYทุกฝ|ายมีสKวนรKวมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ
อยKางเทKาเทียมกัน และมุKงเนYนคนเป\นศูนยAกลาง
การพัฒนา ตลอดจนใหYความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจใหYกระจายตัวในระดับพื้นท่ี มีการบริหาร
จั ด ก า ร พื้ น ท่ี ท่ี เ ป\ น เอกภาพ และครบวงจ ร 
นอกจากน้ันในอีก 10 ป�ขYางหนYา ประเทศไทยจะ
กลายเป\นประเทศท่ีมีประชากรเกินกวKาคร่ึงอาศัย
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อยูKในเขตเมือง กKอใหYเกิดความจําเป\นที่จะตYองมี
การบริหารจัดการ เพื ่อใหYความเป\นเมืองเป\น
โอกาสในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
บรรเทาป Vญหาความยากจน ช Kวยสน ับสน ุน               
ภาคชนบท และรักษาสมดุลของสิ่งแวดลYอมไวYไดY
หากขาดมาตรการ “บริหารจัดการ” ที่เหมาะสม 
โอกาสดังกลKาวก็จะเป\นอุปสรรค สKงผลกระทบตKอ
ชุมชนและประชาชน 
 ผูY วิจัย เป\นผูYปฏิ บั ติงานในพื้น ท่ี สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ประกอบดYวย 4 
จังหวัด ไดYแกK   จังหวัดสิงหAบุรี  จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอKางทอง เมื่อศึกษา
ขY อ มู ล พื้ น ฐ า น แ ลY ว พ บ วK า  พื้ น ท่ี ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขเขต 2 มีพื้นท่ีใกลYเมืองหลวง มีทาง
คมนาคมสะดวก แตKละจังหวัดมีพื้นท่ีขนาดเล็ก 
ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งเหมาะสมในการ
พัฒนาเป\นเมืองนKาอยูKอยKางย่ังยืน จึงไดYเลือกพื้นท่ีน้ี
ในการศึกษา แตKจากผลการประเมินของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหKงประเทศไทยรKวมกับสถาบัน
สิ่ ง แ วดลY อมไทยและกรมสK ง เส ริมคุณภาพ
สิ่งแวดลYอม ป� 2552 กลับพบวKามีเทศบาลในทุก
ระดับ รวมท้ังสิ้น 88 แหKง มีเพียงเทศบาลเดียว
เทKาน้ันท่ีผKานเกณฑAเทศบาลนKาอยูKอยKางย่ังยืน  
(รYอยละ 1.15) จึงจําเป\นตYองศึกษาหาสาเหตุวKาเหตุ
ใดจึงเป\นเชKนน้ี โดยเร่ิมจากภายในองคAกรหรือกลุKม
ขYาราชการซึ่งมีหนYาท่ีนํานโยบายมาปฏิบัติ วKามี
ปVจจัยใดท่ีเป\นอุปสรรคในการดําเนินงานเมืองนKา
อยูKทําใหYผูYวิจัยตระหนักถึงการนํานโยบายของรัฐไป
ปฏิบัติอยKางมีประสิทธิผล โดยเนYนไปท่ีการจัดการ 
(Management Model) ท่ีต้ังอยูKบนทฤษฎีองคAการ 
ซึ่ งผูY วิ จั ย เ ช่ื อวK าความ สํา เ ร็จขององคAการ ท่ี
รั บผิ ดชอบในการ นํ า น โยบาย ไปปฏิ บั ติ น้ั น             
ตYองอาศัยโครงสรYางขององคAการท่ีเหมาะสม 
บุค ลา กร ท่ี อ ยูK ใ นอ งคA ก า รจะ ตY อ ง มี ค วา ม รูY
ความสามารถท้ังดYานบริหารและดYานเทคนิคอยKาง

เพียงพอ นอกจากน้ีองคAการยังตYองมีการวางแผน
เตรียมการหรือมีความพรYอมทางดYานวัสดุ อุปกรณA 
สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใชYและงบประมาณ ซึ่ง
ผูYวิจัยมุKงศึกษาไปท่ีผูYรับผิดชอบการนํานโยบายมา
ปฏิบัติในเทศบาลโดยตรง ท้ังผูYบริหารเทศบาลท่ีมี
หนYาท่ีกําหนดนโยบายและขYาราชการท่ีมีหนYาท่ี
รับผิดชอบนโยบายเมืองนKาอยูKไปปฏิบัติ โดยตรง 
เพื่อคYนหาวKาปVจจัยใดท่ีทําใหYนโยบายเมืองนKาอยูK
ของเทศบาลอยูKในเกณฑAไมKนKาพอใจ ผลการวิจัย 
อาจใชYเป\นขYอมูลเบ้ืองตYนสําหรับการเขYามาเป\น
ภาคีของสํานักงานสาธารณสุขกับเทศบาลในการ
พัฒนาเมืองและชุมชนท่ีจะประสานไปดYวยกัน 
เพื่อใหYบรรลุถึงเป�าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหKงชาติฉบับท่ี 11 (2555-2558) ท่ีมี
เป�าหมายหลักสําคัญท่ีจะพัฒนาศักยภาพชุมชน 
การมีสKวนรKวมของชุมชน และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทYองถิ่นตKอไป 
 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการนํานโยบายเมืองนKา
อยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวงสาธารณสุข    
เขต 2 ไปปฏิบัติ 
 2. เพื่อวิเคราะหAปVจจัยท่ีสKงผลตKอการนํา
นโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง 
 กลุKมประชากรในการเก็บขYอมูลวิเคราะหA
เชิงปริมาณ เพื่อการศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
และเป\นประโยชนAตKอการศึกษาสูงสุด จึงกําหนด
เทศบาลท้ังหมดเป\นพื้นท่ีในการศึกษา โดยผูYวิจัยไดY
กําหนดเจาะจงไปท่ีผูYบริหารท่ีมีหนYาท่ีกําหนด
นโยบายและขYาราชการท่ีมีหนYาท่ีรับผิดชอบการนํา
นโยบายเมืองนKาอยูKไปปฏิบัตโิดยตรง จํานวน 4 คน
ซึ่งประกอบดYวย  



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 36 มกราคม - มิถุนายน  2556 

    Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 36 January – June , 2013 

 

144 
 

1.  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  ใ น ฐ า น ะ เ ป\ น           
ผูYกําหนดนโยบายไปปฏิบัตใินพื้นท่ีเทศบาล         

2. ปลัดเทศบาล ในฐานะเป\นผูYบริหาร
สูงสุดของขYาราชการในเทศบาล  

3. ผอ./หัวหนYากองสาธารณสุข ในฐานะ
เป\นผูYรับผิดชอบนโยบายเมืองนKาอยูKโดยตรง และ  

4. นักพัฒนาชุมชน ในฐานนะผูYประสาน
และพัฒนาคนในพื้นท่ี โดยศึกษาเทศบาลทุกแหKง 
ท้ังหมด 88 แหKง ไดYกลุKมตัวอยKาง จํานวน 352 คน   

 ตัวแปรที่ใชTในการวิจัย 
1.ตัวแปรอิสระ คือ ปVจจัยทรัพยากร

ทางการบริหารจัดการ ประกอบดYวย 5 ตัวแปร คือ 
โครงสรYาง บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณA 

2.ตัวแปรตาม คือ ผลการนํานโยบาย

เมื อ งนK า อ ยูK ข อง เทศบาล ในพื้ น ท่ี ก ระทรวง
สาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ ประกอบดYวย ดYาน
ดYานเมืองอยูKดี ดYานคนมีสุข ดYานสิ่งแวดลYอมย่ังยืน                 
ดYานเป\นองคAกรแหKงการเรียนรูY  และ ดYานการ
บริหารจัดการท่ีดี 
 

สมมตฐิานของการวิจัย  
1. โครงสรYางของเทศบาลสKงผลตKอการนํา

นโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 
 2. บุคลากรของเทศบาลสKงผลตKอการนํา
นโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 
 3. งบประมาณของเทศบาลสKงผลตKอการ
นํานโยบายเมืองนK าอยูK ของ เทศบาลในพื้น ท่ี
กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 
 4. สถานท่ีของเทศบาลสKงผลตKอการนํา
นโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 

 5. วัสดุอุปกรณAของเทศบาลสKงผลตKอ          
การนํานโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ี
กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 
 6. ปVจจัยโครงสรYาง บุคลากร งบประมาณ 
สถานท่ี และวัสดุอุปกรณA ภาพรวมสKงผลตKอ             
การนํานโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ี
กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. สํารวจราย ช่ือ เทศบาล เมื องและ
เทศบาลตําบลท่ีอยูKในพื้นท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
เขต 2 ท้ัง 4 จังหวัด (สิงหAบุรี ลพบุรี ชัยนาท และ
อKางทอง) 
 2. ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรม ท่ี เกี่ ยวขYองแลY วสรY าง เค ร่ืองมือ                  
ในการวิจัย โดยการวิจัยคร้ังน้ีใชYระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ใชYแบบสอบถาม (Questionnaire) เป\นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขYอมูลท่ีผูYวิจัยสรYางขึ้น ไดY รับ            
การตรวจความเท่ียงตรงโดยผูYทรงคุณวุฒิ จํานวน 
5 ทKาน และมีคKาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือในระดับ
ท่ียอมรับไดY (Cronbach’s coefficient) เทKากับ 
0.9705 โดยมีลักษณะเป\นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) และคําถามปลายเปzด จํานวน 1 ฉบับ 
แบKงเป\น 3 สKวน คือสKวนท่ี 1 เป\นขYอมูลเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะของเทศบาล เป\นคําถาม
ปลายเปzด ใหYเติมคําลงในชKองวKาง จํานวน 8 ขYอ 
สKวนท่ี 2 เป\นการสอบถามเกี่ยวกับปVจจัยทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการของเทศบาล จํานวน 44 ขYอ 
สKวนท่ี 3 เป\นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการนํา
นโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ จํานวน 57 ขYอ 
 3. นําหนังสือขอความรKวมมือในการวิจัย
ไ ป นํ า เ ส น อ ตK อ ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต มหาวิทยาลัย
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ปทุมธานี เพื่อใหYทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีออก
หนังสือขอความอนุเคราะหAในการดําเนินการวิจัย
ไปยังเทศบาลท่ีเป\นตัวอยKางประชากร 
 4. ประชุมทีมงานเพื่อทําความเขYาใจขYอ
คําถามและหัวขYอสัมภาษณAเจาะลึก 
 5. ที ม ง า น อ อ ก เ ก็ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม              
ต า ม แ ผ น ท่ี กํ า ห น ด  แ ล ะ ติ ด ต า ม เ ก็ บ ต ก
แบบสอบถามท่ีเก็บไมKไดYตามแผนโดยผูYวิจัยใชY
โทรศัพทAไปประสานติดตKอและเดินทางไปเก็บ
แบบสอบถามดYวยตนเอง 
 6. นําเคร่ืองมือท่ีไดYมาทําการตรวจสอบ
ความถูกตYองสมบูรณA ครบถYวน ของแบบสอบถาม
ท่ีเก็บรวบรวมมา เพื่อเตรียมวิเคราะหAขYอมูลทาง
สถิ ติดY วย โปรแกรมคอม พิว เตอรA สํ า เ ร็จ รูป               
ในการวิเคราะหA สถิติพรรณนา ไดYแกK รYอยละ 
คKาเฉลี่ย สKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คKาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธAและใชYสถิติอนุมาน ไดYแกK การวิเคราะหA
ความถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหAความ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ี
เขYาสมการ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองปVจจัยท่ีสKงผลตKอการ
นํานโยบายเมืองนK าอยูK ของ เทศบาลในพื้น ท่ี
กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ พบวKา 
อัตรากําลังเจYาหนYาท่ีผูYรับผิดชอบงานเมืองนKาอยูK
ของเทศบาลมีจํานวนนYอยมาก รYอยละ 16.82 ของ
จํานวนเจYาหนYาท่ีท้ังหมดเทศบาล และยังพบอีกวKา 
งบประมาณท่ีใชYในการดําเนินงานเมืองนKาอยูKของ
เทศบาล มีเพียงรYอยละ 4.29 ของงบประมาณ
ท้ั ง ห ม ด ข อง เทศบ า ล  โ ด ยผูY วิ จั ย แ ย ก ส รุ ป
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 การศึกษาระดับการนํานโยบายเมืองนKา
อยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวงสาธารณสุข    
เขต 2 ไปปฏิบัติ จําแนกตามปVจจัยทรัพยากร

ทางการบริหารจัดการของเทศบาล จํานวน 5 ดYาน 
ประกอบดYวย โครงสรYาง บุคลากร งบประมาณ 
สถานท่ี และ วัสดุอุปกรณA พบวKา ภาพรวมมีระดับ
การปฏิบัติในระดับมาก โดยดYานโครงสรYางเป\น
ดYานท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงท่ีสุด รองลงมาไดYแกK 
ดYานงบประมาณ ดYานวัสดุอุปกรณA ตามลําดับ และ 
ระดับผลการนํานโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลใน
พื้นท่ีกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ 
จํ า แนกตา ม ตั ว ช้ี วั ด เ มื อ งนK า อ ยูK  จํ า น วน  5 
องคAประกอบ คือ เมืองอยูKดี คนมีสุข สิ่งแวดลYอม
ย่ัง ยืน  การเป\นองคAกรแหK งการเ รียน รูY  และ       
การบริหารจัดการท่ีดี พบวKา ภาพรวมมีระดับผล
การปฏิบัติอยูKในระดับมาก โดยดYานการบริหาร
จัดการท่ีดีมีระดับผลการปฏิบัติสูงท่ีสุด รองลงมา
ไดYแกK ดYานเมืองนKาอยูK และดYานเป\นองคAกรแหKงการ
เรียนรูY ตามลําดับ 

ผูY วิ จั ย ไดY ทํ าวิ เคราะหAความสัมพันธA
ระหวKางตัวแปร ดYวยคKาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธA
(Correlation Analysis) และวิเคราะหAคKาความ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ี
นําเขYาสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ระหวKางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
เพื่อหาลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ตKอการการนํานโยบายเมืองนK าอยูK ไปปฏิ บั ติ               
เพื่อทดสอบสมมติฐานและหารูปแบบ (Model)               
ท่ีมี คK าประสิ ท ธิภาพการ ทํานาย ท่ีป รับแลY ว 
(Adjusted R Square) สูงท่ีสุด นํามาใชYทํานายผล
เพื่อหาปVจจัยท่ีสKงผลตKอการนํานโยบายเมืองนKาอยูK
ของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 
ไปปฏิบัติ พบวKา สมการนําเขYาตัวแปรปVจจัยท่ีมี
อิทธิพลสKงผลตKอการนํานโยบายเมืองนKาอยูKไป
ปฏิ บั ติ  โดย เ รียง ลํา ดับความสําคัญจากคK า
สัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวKาปVจจัยดYาน
งบประมาณ (X3) มีคKาสัมประสิทธ์ิความถดถอย
สูงสุด (b=.267) รองลงมาไดYแกKปVจจัยดYานสถานท่ี
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( X4) วั ส ดุ อุ ป ก ร ณA  ( X5) บุ ค ล า ก ร (X2) มี คK า
สัมประสิทธ์ิความถดถอย (b=.267, .164, .177, 
.168) ตามลําดับ และสามารถทํานายผลดังน้ี ดYาน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ( X3) เ ป\ น ตั ว แ ป ร ท่ี ไ ดY รั บ                 
การคัดเลือกเขYาสมการเป\นลําดับท่ี 1 สามารถ
ทํานายผลไดYวK า  ปVจจั ยดYานงบประมาณ (X3)                 
มีผลตKอการนํานโยบายเมืองนKาอยูK ไปปฏิ บั ติ                  
มีคKาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) รYอยละ 45.1 
สถานท่ี (X4)  เป\นปVจจัยท่ีไดYรับคัดเลือกเขYาสมการ
เป\นลําดับท่ี 2 และสามารถทํานายผลไดYวKา ปVจจัย
ดYานสถานท่ี (X4) สKงผลตKอการนํานโยบายเมืองนKา
อยูKไปปฏิบัติ มีคKาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)  
รYอยละ 34.9 วัสดุอุปกรณA (X5) และบุคลากร (X2)  
ไดYรับการคัดเลือกตามมาสามารถทํานายผลไดYวKา 
ปVจจัยดYานวัสดุอุปกรณA (X5) และบุคลากร (X2)              
สK งตK อการ นํานโยบาย เมื องนK า อ ยูK ไ ปปฏิ บั ติ                   
มีคKาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) รYอยละ 36.3 
และ 40.8 ตามลําดับ  
 โดยปVจจัยดYานงบประมาณ (X3) สถานท่ี
(X4) วัสดุอุปกรณA (X5) และบุคลากร (X2)  สามารถ
รKวมกันทํานายผลไดYวKา เป\นปVจจัยท่ีสKงผลตKอ              
การนํานโยบายเมืองนKาอยูKไปปฏิบัติในภาพรวมมี
คKาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) รYอยละ 62.1 
โดยมีคKาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลYว
(Adj.R2) เทKากับ .449, .348, .362 และ .406             
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
เทKากับ (SEE.) .2587 ซึ่งแสดงวKาเมื่อ ปVจจัยดYาน
งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณA และบุคลากร  
มีคKาสูงขึ้น ยKอมสKงผลตKอการนํานโยบายเมืองนKาอยูK
ไปปฏิบัติสูงขึ้นดYวยสามารถเขียนสมการวิเคราะหA
การถดถอยพหุคูณ ดังน้ี  

            Y = .822 + .267(X3)(.000) + .164(X4)(.000)  

                 + .177 (X5)(.000) + .168 (X2)(.000)  
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขYอมูลคุณลักษณะท่ัวไป
ของเทศบาล พบวKา อัตรากําลังเจYาหนYาท่ีและ
งบประมาณท่ีใชYในการดําเนินงานเมืองนKาอยูKของ
เทศบา ล  มี จํ า น วนนY อยมา ก  ผูY วิ จั ย เ ช่ื อ วK า
ความสําเ ร็จของการนํานโยบายเมืองนKาอยูK       
เป\นหนYาท่ีของผูYบริหารท่ีจะตYองใหYความสําคัญอยKาง
จริงจังประกอบกับความรKวมมือและการมีสKวนรKวม
ของเจYาหนYาท่ีเทศบาลในพื้นท่ีน้ันๆ จัดทําแผน
ยุทธศาสตรA ก า ร พัฒนา เมื อ งนK า อ ยูK ใ นดY า น
งบประมาณและบุคลากรแบบบูรณาการองคAรวม 
เมืองนKาอยูKจึงจะสําเร็จมากย่ิงขึ้น สอดคลYองกับ 
Brewier and Deleon (1983, pp. 273 – 274) ท่ี
กลKาววKา  การใชYท รัพยากรท่ีถูกตYอง จึงตYอง
คํานึงถึงการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและ
โครงการ รวมท้ังกลยุทธAในการใชYทรัพยากรใหYเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ขYอจํากัดซึ่งเกิดจากการมี
ทรัพยากรอยKางจํากัด น้ี  มี อิทธิพลตKอการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเป\นอยKางมาก ขYอจํากัดน้ีจํานวน
เงินและเวลา ท่ีจะตYองจัดสรรสําหรับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการกระจายทรัพยากร
ดังกลKาวอยKางเหมาะสมดYวย สอดคลYองกับ วรเดช 
จันทรศร  (2551) ท่ีกลKาววKา ความสําเร็จของ   
การนํานโยบายไปปฏิ บั ติ  สKวนหน่ึงขึ้นอยูKกับ
สมรรถนะของหนKวยงานท่ีรับผิดชอบในการนํา
น โ ย บ า ย ไ ป ป ฏิ บั ติ วK า มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น           
การดําเนินการใหYเป\นไปตามวัตถุประสงคAมากนYอย
เพียงใด ปVญหาดYานสมรรถนะจะมีมากหรือนYอยยัง
ขึ้นอยูKกับปVจจัยยKอยอีกหลายประการ ไดYแกK ปVจจัย
ทางดYานบุคลากรปVจจัยทางดYานเงินทุน และปVจจัย
ทางดYานวัสดุอุปกรณA เคร่ืองมือเคร่ืองใชY ตลอดจน
ปVจจัยทางดYานวิชาการหรือเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวขYอง
กับนโยบายน้ัน  
 ในดYานปVจจัยทรัพยากรในการบริหาร
จัดการ จํานวน 5 ดYาน ไดYแกK โครงสรYาง บุคลากร 
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งบประมาณ สถานท่ี และวัสดุอุปกรณA ภาพรวม
อยูKในระดับมาก ท้ังน้ีเป\นเพราะเทศบาลมีความ
พรYอมในเร่ืองงบประมาณ ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวKาปVจจัยดYานการบริหารจัดการเป\นปVจจัยท่ี
สKงผลตKอการนํานโยบายไปปฏิบัติสูงสุด จึงทําใหY
เกิดความพรYอมทางปVจจัยทรัพยากรในการบริหาร
จัดการไมKวKาจะเป\นการ จัดโครงสรYางองคAกรไดY
อยKางมีประสิทธิภาพ ท้ังในการสรYางอาคาร
สํานักงาน จัดจYางเจYาหนYาท่ีในการทํางานตาม
ภารกิจซึ่งเป\นไปตามโครงสรYางของทYองถิ่นท่ีวางไวY
อยKาง ชัดเจนรวมท้ังมี วัสดุ อุปกรณA เค ร่ืองมือ
เคร่ืองใชYท่ีทันสมัย ซึ่งสอดคลYองกับการศึกษาของ 
เทพศักดิ์  บุญรัตพันธA (2536) เร่ือง ปVจจัยท่ีสKงผล
ตKอการสรYางประสิทธิผล ของการนํานโยบาย   
การใหYบริการแกKประชาชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา
สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร พบวKา ตัวแปร
ความพรYอมของทรัพยากรมีอิทธิพล และสามารถ
อธิบายความมีประสิทธิผลไดYมากท่ีสุดและมี
ความสัมพันธAเชิงบวกกับประสิทธิผลของการนํา
นโยบายการใหYบริการแกKประชาชนไปปฏิบัติ  
 จากผลการศึกษา ยังตYองมีการพัฒนา
ปVจจัยทรัพยากรทางการบริหารจัดการมากขึ้นอีก
เพื่อนําไปสูKความสําเร็จในการนํานโยบายเมืองนKา
อ ยูK ไ ปปฏิ บั ติ  ไ มK วK า จ ะ เป\ นดY า น โ ค ร ง ส รY า ง 
งบประมาณ บุคลากร สถานท่ีและวัสดุอุปกรณA ซึ่ง
สอดคลYองกับ Robbin and Coulter (2002) ท่ีกลKาว
วKาองคAการท่ีจะดําเนินภารกิจตKางๆ ใหYสําเร็จตาม
วัตถุประสงคAขององคAการใหYเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด องคAการจะตYองมีความพรYอมใน
ลักษณะของระบบบริหารการจัดการสมรรถนะของ
องคAการหรือความพรYอมขององคAการขึ้นอยูKกับ
ปVจจัยอยKางนYอย 5 ปVจจัย ไดYแกK  
 1. โครงสรYางขององคAการจะตYองมีความ
แข็งแกรKงท้ังภายนอกและภายใน  

 2. บุคลากรตYองมีจํานวนและคุณภาพ
พอเพียง  
 3. งบประมาณพอเพียง   
 4. วัสดุอุปกรณA เทคโนโลยี พอเพียง และ 
 5. อาคารสถานท่ี ทําเล ท่ีต้ัง เอื้ออํานวย
ตKอลักษณะงาน  
 

ขTอเสนอแนะการวิจัย 
 ขTอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ดYานโครงสรYาง เนื่องจากเทศบาลเป\น
หนKวยงานท่ีมีภาระงานมาก จึ งควรกํ าหนด
อัตรากําลังตามโครงสรYางการบริหารงานใหY
พอเพียงตKอการดําเนินงานเมืองนKาอยูK เพื่อใหYบรรลุ
เป�าหมายตามพันธกิจ รวมถึงมีการบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ท่ีชัดเจน พรYอมมี
คูKมือการปฏิบัติงาน 
 2. ดYานบุคลากร  เทศบาลควรมีการ
จัดระบบพ่ีเลี้ยงแกKบุคลากรใหมKเพื่อการเรียนรูYงาน
ท่ีปฏิบัติและวิถีชีวิตภายในหนKวยงาน อีกท้ังมีการ
จัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหมK ใหYทราบเกี่ยวกับ  
พันธกิจและบทบาทหนYาท่ี เพื่อสรYางพันธสัญญา
ใหYแกK บุคลากรในการมุKง ม่ันไปสูKการบรรลุซึ่ ง
วิ สัยทัศนAและเป�าหมายขององคAกรในการนํา
นโยบายเมืองนKาอยูKไปปฏิบัติ 
 3. ดYานงบประมาณ เทศบาลจําเป\นตYอง
จัดสรรงบประมาณระหวKางคKาใชYจKายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานกับคKาใชYจKายงานบริหารอยูKในระดับ
เหมาะสม และมีการบริหารงบประมาณอยKางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงบประมาณดําเนินงาน
เมืองนKาอยูKตYองจัดสรรเพ่ิมและอาจทําแผนบูรณา
การกับโครงการนโยบายอื่นๆ  
 4. ดYานสถานท่ี เทศบาลควรมีอาคาร
สํานักงานท่ีมีสภาพกวYางขวาง เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ังสภาพแวดลYอมภายใน เชKน หYอง
ทํางานของบุคลากร ควรมีบรรยากาศท่ีดีเพื่อจูงใจ
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ใหYเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจัด
สถานท่ีตามโครงสรYางงานดYวยบุคลากรภายในเอง 
 5. ดY าน วัส ดุ อุปกรณA และ เค ร่ื องมื อ
เคร่ืองใชY ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณA และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชYท่ีมีคุณภาพเพียงพอตKอการทํางาน รวมถึง
การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชYใหYเหมาะสมกับ
งานตลอดเวลา  

 ขTอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต
อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยประเมินผลโดยการใชY
รูปแบบการประเมินผลของซิป (CIPP Model) หรือ

รูปแบบอื่นๆ จะทําใหYทราบขYอดีและขYอบกพรKอง
ของพลังชุมชนกับการพัฒนาเมือง เพื่อท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงในคร้ังตKอๆ ไปใหY เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยKางสูงสุด  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนํา
นโยบายเมืองนKาอยูKของเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เขต 2 กับเทศบาลในพื้นท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เขตอื่น เพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การเมืองนKาอยูKใหYสอดคลYองกับบริบทของแตKละ
ชุมชน/ทYองถิ่น 
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