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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถูกเรียกว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่างฯ ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินไทย โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
(Decentralization) ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้กล่าวไว้ว่า การกระจาย
อํานาจเป็นการปกครองที่รัฐบาลกลางได้สละอํานาจการตัดสินใจทางการปกครองและการบริหารของ
ส่วนกลางให้แก่องค์กรอ่ืนอย่างเป็นทางการ ซึ่งองค์กรที่จะที่สามารถรับมอบอํานาจที่รัฐบาลกลางสละ
อํานาจมาให้เรียกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” โดยยึดหลักการประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่นของตนเองได้ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของการจัดบริการสาธารณะของรัฐบาล
กลางได้ (นครินทร์  เมฆไตรรัตน์, 2547) 
 จนมาถึงในฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกิดจากการ
รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ยังคงให้ความสําคัญกับการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเช่นเดิม ดังที่ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
บัญญัติถึงหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย (มาตรา 250) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน” เป็นหน้าที่และ
อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารการจัดทํา
บริการ และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันทําได้เพียงเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน ซึ่งอิสระใน
การบริหารการจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติ (มาตรา 251) ที่ได้กล่าว
รวมถึงเรื่อง”การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีเป็นของตนเอง” ซึ่งการบริหาร
บุคคลากรต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็น รวมท้ังที่มาของ
ผู้บริหารท้องถิ่นยังได้บัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยดังที่ (มาตรา 252) ให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินต้องมาจากการเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ัง หรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้แต่ต้อง
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดําเนินการน้ันได้ให้ให้ความสําคัญกับความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ (มาตรา 253) ที่กําหนดให้การดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และยังกําหนดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดทํา
บริการสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่น (มาตรา 254) โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าช่ือกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นได้ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กล่าวมาน้ันจะเห็นได้ว่าได้ยึดหลักการบริหารราชการ
ที่ดี (Good governance) อันจะนําไปสู่การจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ (ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม134. ตอนท่ี40ก, หน้า 74-75) 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความอิสระค่อนข้างมาก มีอํานาจหน้าที่ใน
การจัดทําบริการสาธารณะอย่างชัดเจน และยึดหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งมีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนาการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข็มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0 อย่างมั่นคง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นํามาสู่พันธกิจที่ 3 ได้กล่าวถึงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของท้องถ่ินด้วยมาตรฐานการจัดการระดับสากล และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน” (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2560) ซึ่งสอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
 แต่รายงานผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ประจําปี 2559 Local Performance Assessment : LPA  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.) และเทศบาลตําบล (ทต.) พบว่า มี อบต. และเทศบาลตําบลกว่า 200 แห่ง จากจํานวน 29 
จังหวัด มีผลการประเมินฯในภาพรวม “ตํ่ากว่าร้อยละ 60” โดยในหมวดการบริหารจัดการ การ
ปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” ในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนตําบล มีผลการประเมินในระดับที่ตํ่าที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 และหากพิจารณาในหมวด
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะพบว่า แม้ผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตําบลจะสูงที่สุด
อยู่ร้อยละ 54.28 แต่ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ันตํ่า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภท 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” จึงถือได้ว่าพันธกิจฯ ยังไม่บรรลุผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560)      
        อน่ึงเป็นที่น่าสนใจว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่สําคัญของประเทศไทย มิติด้าน
ภูมิศาสตร์ ยังเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง 
ที่มีเน้ือที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นอันดับที่ 71 จากทั้งหมด 77 จัดหวัด ถือว่ามีพ้ืนที่ค่อนข้าง
น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศ หากพิจารณาในด้านประชากร ปี พ.ศ. 2559, 2558, 2557, 
2556 มีประชากร 1,293,553, 1,279,310, 1,261,530 และ 1,241,610 คน ตามลําดับ ซึ่งเป็น
อันดับที่ 13 ของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งสวนทางกับเน้ือที่ที่มีน้อย ในขณะที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ หากมองในมิติด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลพบว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) มูลค่า 
698,022 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร และมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP Per Capital) สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศรองจากระยอง 
สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาที่มีมูลค่ามากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
การผลิต ร้อยละ 70.34 ของผลิตภัณฑ์จังหวัด (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)  
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 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความสําคัญและปัญหาสําคัญ อันเป็นหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารและการจัดทําบริการสาธารณะในปัจจุบัน ที่ ยังคง
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560) ดังน้ันจึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ นโยบาย และกลยุทธ์ใน
การบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการที่
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น อันจะนําไปสู่
การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติที่ดี ตามแนวคิดที่ว่า 
กลยุทธ์ที่ดี + การดําเนินกลยุทธ์ที่ดี = การจัดการที่ดี นําไปสู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่าสูงสุด ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาอย่าง
มั่นคงยั่งยืน และเป็นจังหวัดจัดการตนเองต้นแบบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพ่ือสร้างข้อเสนอในเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ขอบเขตของการวิจัย     
 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นายก อบต. จาก 
อบต. ทั้ง 5 แห่งที่ใช้เป็นกรณีศึกษา จํานวน 5 ท่าน เน่ืองจากเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารการ
จัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนที่ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ทั้ง 5 แห่งที่ใช้เป็นกรณีศึกษา มีประชากรจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 
156,260 คน ผู้วิจัยใช้ตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973, p. 1088) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง ± 5% ดังน้ัน จึงใช้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 400 คน แต่ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 500 
คน แบ่งออกเป็น อบต. ละ 100 คน เพ่ือให้ตอบโจทย์ระดับความพึงพอใจได้เหมาะสมที่สุด และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
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ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาถึงกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงกระบวนการในการกําหนดเชิงนโยบาย และกลยุทธ์
ในการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดพ้ืนที่ในการศึกษาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจากผู้ วิจัยเองเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ฯ งานวิจัยดังกล่าวทํา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (vision) ของมหาวิทยาลัยฯที่เน้นการบริการวิชาการแก่สังคม และเช่ือมโยง
การวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย ฯ ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาองค์กร อน่ึงความเข้าใจ
พ้ืนที่ ตลอดจนเครือข่ายนักศึกษาที่มีอยู่จะทําให้งานวิจัยน้ีมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จไป
ได้ด้วยดี จึงมีวิธีการหากรณีศึกษาที่ใช้เป็นตัวแทนในการวิจัยคร้ังนี้ ดังน้ี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2560) จากข้อมูลพบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดยมี 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตําบล 13 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 30 แห่ง ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น อบต. เท่าน้ัน 
 
ตารางที่  1.1  รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ (องค์การบริหารส่วน
ตําบล) ณ วันที 31 มีนาคม 2560 
 
ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ขนาด ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ขนาด

1 อบต. คลองด่าน ใหญ่ 16 อบต. บางโปรง กลาง
2 อบต. คลองนิยมยาตรา เล็ก 17 อบต. บางพลีใหญ ่ ใหญ ่
3 อบต. ทรงคะนอง เล็ก 18 อบต. บางเพรียง กลาง
4 อบต. เทพารักษ์ กลาง 19 อบต. บางยอ เล็ก
5 อบต. นาเกลือ เล็ก 20 อบต. บางเสาธง ใหญ ่
6 อบต. ในคลองบาง

ปลากด 
ใหญ ่ 21 อบต. บ้านคลองสวน เล็ก 

7 อบต. บางกระเจ้า เล็ก 22 อบต. บ้านระกาศ กลาง
8 อบต. บางกระสอบ เล็ก 23 อบต. เปร็ง เล็ก
9 อบต. บางกอบัว เล็ก 24 อบต. แพรกษา ใหญ ่
10 อบต. บางแก้ว ใหญ่ 25 อบต. แพรกษาใหม ่ เล็ก
11 อบต. บางโฉลง ใหญ่ 26 อบต. ราชาเทวะ ใหญ่
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12 อบต. บางด้วน กลาง 27 อบต. ศีรษะจรเข้น้อย กลาง 
13 อบต. บางนํ้าผึ้ง เล็ก 28 อบต. ศีรษะจระเข้ใหญ ่ กลาง
14 อบต. บางบ่อ ใหญ่ 29 อบต. หนองปรือ เล็ก
15 อบต. บางปลา ใหญ ่ 30 อบต. แหลมฟ้าผ่า เล็ก 

  
จากบัญชีมีการแบ่งขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ อบต.ขนาด

ใหญ่ อบต.ขนาดกลาง และอบต.ขนาดเล็ก โดยมีหลักเกณฑ์สําคัญที่ใช้แบ่งขนาด อบต. มี 5 เกณฑ์ที่
สําคัญ ดังน้ี  

 1). เกณฑ์ระดับรายได้ ได้แก่ (1) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท เป็น 
อบต.ขนาดใหญ่ (2) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 6-20 ล้านบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง (3) รายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนตํ่ากว่า 6 ล้านบาท เป็น อบต.ขนาดเล็ก 

 2). เกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 3). เกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ (1) จํานวนพ้ืนที่ (2) จํานวนประชากร 

(3) จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐาน (4) จํานวนโรงฆ่าสัตว์ (5) จํานวนตลาดสด (6) จํานวนโรงงานนิคม
อุตสาหกรรม (7) จํานวนโรงเรียน (8) จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก (9) จํานวนโรงแรม (10) จํานวนศาสน
สถาน (11) จํานวนสถานพยาบาล (12) จํานวนศูนย์การค้า (13) การประกาศให้ อบต. เป็นเขต
ควบคุมอาคาร (14) การประกาศให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (15) จํานวนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(16) จํานวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (17) จํานวนโครงสร้างส่วน
ราชการ (18) จํานวนหน่วยกิจการพาณิชย์ 

 4). เกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพด้านการ
จัดเก็บรายได้ (2) ประสิทธิภาพด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ (3) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านงานบุคคล (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริการ 

 5). เกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลัก
ความโปร่งใส (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (5) หลักความรับผิดชอบ (6) ความคุ้มค่า 

ขั้นแรก จากบัญชีรายช่ือ อบต. ดังกล่าว ขั้นแรก ผู้วิจัยได้ใช้ อบต.ที่เป็นกรณีศึกษา จาก
ขนาดของ อบต. ในจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 3 กลุ่ม ดังน้ี 

 กลุ่มที่ 1 อบต.ขนาดใหญ่   มีทั้งสิ้น 10  แห่ง เลือกใช้   3 แห่ง 
 กลุ่มที่ 2 อบต.ขนาดกลาง    มีทั้งสิ้น  7 แห่ง เลือกใช้   1 แห่ง 
 กลุ่มที่ 3 อบต.ขนาดเล็ก    มีทั้งสิ้น 13 แห่ง เลือกใช้   1 แห่ง 

ขั้นที่สอง ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเพ่ือหา อบต. ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยถือว่าทุกๆหน่วยหรือทุกๆสมาชิกใน
ประชากรในแต่ละกลุ่มที่แบ่งตามขนาดของ อบต. มีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆกัน การสุ่มกําหนดให้มีเลข
กํากับรายช่ือตามขนาดของ อบต. โดยใช้วิธีการจับสลากจากเลขในบัญชีรายช่ือของกลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ อบต.ขนาดใหญ่ 10 แห่ง จับฉลากมา 3 แห่ง  อบต.ขนาดกลาง 7 แห่ง จับฉลากมา 1 แห่ง 
และอบต.ขนดเล็ก 13 แห่ง จับฉลากมา 1 แห่ง ได้ อบต. ที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสิ้น 5 แห่ง จึงได้องค์การ
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บริหารส่วนตําบล ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาคร้ังน้ีคือ 1. อบต. บางปลา 2. อบต. บางเสาธง 3.  อบต. บาง
โฉลง 4. อบต. แพรกษาใหม่ 5. อบต. เทพารักษ์ จํานวนทั้งสิ้น 5 แห่ง 
 
4. ขอบเขตด้านเวลา 
 สิงหาคม 2560 ถึง เมษายน 2562 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การกําหนดกลยุทธ์ การนําแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ   

2. การบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ หมายถึง กระบวนการวางแผนการดําเนินงาน
โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ อย่างมีช้ันเชิง สําหรับการปฏิบัติงานและควบคุม  เพ่ือให้องค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง  เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เท่าน้ัน 

4. องค์การบริหารส่วนตําบล  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ทั้ง 5 แห่งที่ใช้
เป็นกรณีศึกษา 

5. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความ
รวมถึง แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนา แผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนา ขององค์กรปกครองท้องถ่ินที่ใช้เป็น
กรณีศึกษา 

6. โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 

7. ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง นโยบายหรือแผนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการดําเนินงานของ อบต. ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 

8. กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ใช้เป็น
กรณีศึกษา 

 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

1. ทราบถึงรูปแบบ วิธีการ นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

3. ข้อเสนอในเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  




