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บทท่ี 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ”โดยผู้วิจัยทบทวนความรู้ความเข้าใจและข้อกําหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
1.  กฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 1.2พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

3.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา 
 3.1 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 3.2 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 
 3.3องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง 
 3.4องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ 
 3.5องค์การบริหารส่วนตําบลเทพารักษ์ 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
…………………………………….……………………… 

 
 
 
 
1. กฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทํา
บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เลือกศึกษาเฉพาะ
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องค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาทําความเข้าใจองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินจา
การศึกษารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด ดังต่อไปนี้ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้บัญญัติไว้ดังน้ี 
  มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ  
  การจัดต้ังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่น
ของประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน 
  มาตรา 250 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และ
อํานาจโดยเฉพาะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการใดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอํานาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่
และอํานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
  ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการ
มอบหมายให้เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
มากกว่าการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วม 
หรือมอบหมายให้เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการน้ันก็ได้  
  รัฐต้องดําเนินการให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบ
ภาษี หรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ดําเนินการได้ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน  
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้อง
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
ต้องทําเพียงเท่าที่จําเป็น เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
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  มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละ
ท้องถ่ินและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกันเพ่ือให้
สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 
  มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกต้ัง 
  ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน
หรือในกรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้แต่ต้องคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วยทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังและหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องคํานึงถึง
เจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย  
  มาตรา 253 ในการดําเนินงานให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิเข้าช่ือ
กันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

โดยสรุป จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจสู่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยสาระสําคัญที่ให้ท้องถิ่นเป็นองค์การหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตน 

1.2พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการ
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เลือกศึกษาเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาทําความเข้าใจ อบต. ในเชิงกฎหมายก่อน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า อบต. คืออะไร มีโครงสร้าง และอํานาจหน้าที่อย่างไร ดังน้ี 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 
43 และ 44 ได้อธิบายไว้ว่า องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล(พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 มาตรา 43 และ 
44)  
 1. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
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  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 46) 
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่ง
มิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งต้ังเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้  
 3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  (3) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
  (4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552 มาตรา 58, 58/3, 59, และ 60) 
 4. อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 9 ประการ และอาจจัดทํา 
13 ประการ  
  อบต. มีหน้าที่ต้องทํา 9 ประการ มีดังน้ี 
   1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
   2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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   7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร 
  และมีหน้าที่อาจจัดทํา 13 ประการ มีดังน้ี 
   1. ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
   4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ 
   5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
   6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
   8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   11. กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
   12. การท่องเที่ยว 
   13. การผังเมือง (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66, 67, และ 68) 
  

 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่หลักตามกฎหมาย 9 ประการ ในการ
จัดทําบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับประชาชนในท้องถ่ินของตน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย 
  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาเรื่อง”การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์น้ันต้อง
ศึกษาความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ และตัวแบบในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ จะทําให้เข้าใจถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะได้นําแนวคิดทฤษฎีไปเป็นแนวทางใน
การต้ังกรอบแนวความคิดในการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งได้ความหมายกระบวนการ และตัวแบบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) น้ันได้
ความหมายในหลายๆทรรศนะของนักวิชาการต่างๆ สามารถนํามาทําความเข้าใจได้ดังน้ี 
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   สําหรับความหมายของ “strategic management”หรือ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ Pearce & Robison (2009) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือชุดของการ
ตัดสินใจ และการกระทําที่ส่งผลให้เกิดการจัดทําแผนและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ Robbin & Coulter (2002) ก็ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกันว่าการจัดการ
เชิงกลยุทธ์หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย บ่งช้ีผลการดําเนินงานใน
ระยะยาวขององค์การสอดคล้องกับ Pitts & Lei (2000) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็น
ความคิด แผนงานและการกระทําที่องค์การนามาใช้ก่อให้ เกิดผลสําเร็จได้เปรียบคู่แข่งขัน
Schermerhorn (2002) ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความสําคัญอย่าง
ย่ิงสําหรับองค์การเพ่ือใช้ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ใน
การแข่งขัน Wheelen & Hunger (2006) ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์หมายถึง การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติการ เพ่ือให้องค์การประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระยะยาว อีกทั้ง บุญ
เกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการจัดการตาม
วัตถุประสงค์ (Management by Objective-MBO) อย่างหน่ึงน้ันเอง หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาน (2559) ได้
ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการกําหนดแนวทางหรือวิธีทางในการดําเนินการของ
องค์การ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์น้ันเอง สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์ (2558) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการกําหนดแนวทางในการดําเนินการขององค์การในระยะ
ยาว เพ่ือทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ปกรณ์ ปรียากร (2554) ได้กล่าวไว้ว่า 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจกระทําการด้านใด
ด้านหน่ึงหรือทุก  ๆ  ด้านของกิจการ โดยคํานึงถึงผลงานในระยะยาว Fitzroy, Hulbert, & 
Ghobadian (2012) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ เป็นเรื่องของในการจัดการกระบวนการ
ในองค์การ และการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก้าวทันโลกาภิวัฒน์ ซึ่ง ทศพร ศิริ
สัมพันธ์ (2548, หน้า 75-79) ได้กล่าวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) ว่าเป็น
กระบวนการที่มีการบูรณาการร่วมกันของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategy formulation) ที่
ครอบคลุมถึงการพิจารณาวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และขีดสมรรถนะภายใน การวิเคราะห์และเลือก การนําไป
ปฏิบัติ (strategy implementation) และ ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ (2546) กล่าวว่า การบริหารเชิง 
กลยุทธ์หมายถึง การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (mission) หรือ
ภารกิจขององค์การ โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากองค์การ (stakeholders) นับเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการ
กําหนดนโยบายขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับบริการ (customer) พนักงาน (employee) 
ชุมชนในท้องที่ (community) ผู้ถือหุ้น (stakeholders) องค์การประชาชน (civil society) ฯลฯ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกันคือ การวางแผน
กลยุทธ์ (strategic planning) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (strategic implementation) และการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (strategic control and evaluation) 
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 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการนําพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเก่ียวข้องกับ
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การ มีลักษณะปรากฏอยู่ในแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) และการบริหารการดําเนินงานตามกระบวนการต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุด เช่น การวางแผน
กลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การน้ันเอง  
 2.1.2 กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  ขั้นตอนในกระบวนการการจัดการน้ัน สามารถนําแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ 
นํามาอธิบายเพ่ือหาข้อสรุปในการดําเนินการวิจัยได้ดังน้ี 
  วรางคณา  ผลประเสริฐ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์
และศิลป์ในการดําเนินการ” ซึ่งอาจมีความสลับซับซ้อนและยากต่อความเข้าใจผู้บริหารจําเป็นต้องใช้
การคิดอย่างเป็นระบบในการกําหนดกรอบของความเป็นองค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในส่วนต่างๆ
ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และสามารถมองเห็นภาพทั้งองค์การในมุมมองที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการให้ความสนใจในประเด็นปลีกย่อยที่ไม่จําเป็นจะเห็นได้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์
จะประกอบไปด้วยขั้นตอนพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic  Analysis) 
2) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 3) การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic  
Implementation) และ4) การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Evaluation and Control)
โดยมีสาระสําคัญสอดคล้องกับ Robbin & Coulter (2002) ได้กําหนดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ไว้ 6 ประการดังน้ี  1) การระบุ  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และขององค์การ 2) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก 3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 4) การกําหนด 5) การนําไปปฏิบัติ 6) 
การประเมินผลงาน Fred (2007) ได้กําหนดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 1) 
ก า ร กํ าห น ด ก ล ยุ ท ธ์  (Strategy Formulation) 2) ก า ร นํ า ก ล ยุ ท ธ์ ไป ป ฏิ บั ติ  (Strategy 
Implementation) 3) การประเมินผลกลยุท ธ์ (Strategy Evaluation) และยังสอดคล้องกับ  
Wheelen & Hunger (2006) ได้กําหนดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์พ้ืนฐานไว้ 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 2) การกําหนดกลยุทธ์ 
(Strategy Formulation) 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 4) การประเมิน
และการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control) 
 โดยสรุป การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของ
ผู้นําและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอนโดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับ
องค์การและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง อันจะนําความสําเร็จมาสู่องค์การได้ และกระบวนการในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์น้ัน จะประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การกําหนด 3) 
การนําไปปฏิบัติ และ 4) การควบคุมและประเมินผล ผู้วิจัยจึงได้นํากระบวนการดังกล่าวไปใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 2.1.3 เครื่องมือในการที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเบ้ืองต้น (SWOT Analysis) 
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  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม หรือ SWOT Analysis ถือเป็น “กรอบแนวคิด” 
พ้ืนฐานสําหรับการจัดหาข้อมูลเพ่ือนํามากําหนดกลยุทธ์องค์การ “กรอบการวิเคราะห์ SWOT" 
สามารถนําไป ใช้ได้ทั้งองค์การขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเป็น
ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจการตลาด ขอบข่ายของ “กรอบแนวคิด SWOT” ประกอบด้วย การวิเคราะห์
บริบทขององค์การในส่วนที่เป็นจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ “กรอบแนวคิด” การวิเคราะห์
สภาพ แวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือนํามากําหนดฐานะตําแหน่ง และแนวทางดําเนินงาน
ที่เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงขององค์การ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์การ มีขั้นตอน และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (Matzke, 
Kriebel, & Krauss, 2007 อ้างถึงใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2558) ดังน้ี 
  (1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
   (1.1) หลักการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
    การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ การวิเคราะห์สภาพความ เป็นจริงของ
องค์การ ว่ามีปัจจัยอะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือให้ เห็นปัจจัยภายในที่ช่วยให้การดําเนินงานของ
องค์การประสบความ สําเร็จ หรือปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อองค์การ การวิเคราะห์ปัจจัยจุดอ่อน และจุด
แข็งขององค์การมีหลายทฤษฎีที่สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ สําหรับความหมายของ
ปัจจัย “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” มีดังนี้ 
    1. ปัจจัยจุดแข็ง (Strength) หมายถึง ส่วนที่ดี ส่วนที่องค์การ ทําได้ดี ส่วน
ที่เป็นความเข้มแข็งขององค์การ ส่วนที่เป็นความสามารถ พิเศษขององค์การ เช่น โครงสร้างชัดเจน 
(สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ภารกิจ งาน และอัตรากําลัง) การมีช่ือเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
บุคลากรมีความพร้อม มีความรู้ มีทักษะและความสามารถพิเศษ การบริหารงาน มีประสิทธิภาพมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย องค์การมีผลงานที่ดีจนเป็นที่ ประทับใจของผู้ที่เก่ียวข้อง องค์การได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจํานวน ที่เพียงพอ ผู้บริหารระดับต้นได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง 
องค์การมีระบบการบริหารที่ดี มีทีมบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทั้งหมดน้ีจะต้องเป็นจุด
แข็งที่มีความสอดคล้องกับทิศทางใหม่ ขององค์การ เป็นจุดแข็งที่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ 
    2. ปัจจัยจุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ส่วนที่ไม่ดี ส่วนที่เป็น อุปสรรค 
ส่วนที่ล้าหลังทําให้องค์การเสียหาย ส่วนที่ทําให้ภาพลักษณ์ องค์การเสียหาย ปัจจัยน้ีมีลักษณะตรง
ข้ามกับจุดแข็ง เช่น บุคลากร ขาดความรู้และความชํานาญ ไม่มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบการบริหารงานไม่ทันสมัย ขาดระบบและกลไกการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ ผู้บริหารขาด
วิสัยทัศน์ โครงสร้างองค์การไม่ยืดหยุ่น ไม่มี การกระจายอํานาจ ขาดวัฒนธรรมการทํางานที่ส่งเสริม
และสนับสนุน ให้องค์การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเป็นจุดอ่อนที่ องค์การไม่
สามารถตอบสนองทิศทางใหม่และการเปลี่ยนแปลงของ องค์การได้ 
    ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะช้ีว่า องค์การมีศักยภาพ ความ สามารถใน
การริเริ่มดําเนินโครงการใหม่ ๆ ได้หรือไม่ องค์การมีโอกาสพบ กับความสําเร็จเพียงใดและมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไร 
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   (1.2) ตัวแบบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
    การวิเคราะห์องค์การ (Organizational Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตาม
ตัวแบบใดตัวแบบหน่ึงที่สามารถบ่งบอกถึงสถานภาพของ องค์การในมิติใดมิติหน่ึง หรือหลายมิติ
รวมกันเพ่ือให้เห็นภาพโดยรวม ขององค์การว่ามีความพร้อมอย่างไร หรือมีข้อบกพร่องเพียงใด เพ่ือ 
ให้องค์การสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ บกพร่อง หรือใช้กลยุทธ์เสริมให้
องค์การเติบโตย่ิงข้ึน อาทิ 
    1. ตัวแบบการค้นหาความเป็นเลิศขององค์การ McKinsey 7 –S 
    กรอบแนวคิดการค้นหาความเป็นเลิศขององค์การ หรือ McKinsey 7- S 
Framework ของ (Waterman and Peters, อ้างถึงใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2558, หน้า 33-36) 
    (1) โครงสร้างองค์การ (Structure) หมายถึง การออกแบบโครงสร้างการ
บริหารและโครงสร้างงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานและความสัมพันธ์ระหว่าง
อํานาจหน้าที่ภายในองค์การ เส้นทางการรายงานผลงาน (การบังคับบัญชาสั่งการ) ความเชี่ยวชาญ
ขององค์การความรับผิดชอบในงาน ภาพลักษณ์ขององค์การ หมายถึงการจัดระบบระเบียบให้กับบุคล
ในการปฏิบัติงาน  
    (2) องค์การ (Strategy) หมายถึง นโยบาย ทิศทางและขอบเขตการทํางาน
ขององค์การในระยะยาว กระบวนการได้มาซึ่งแผน กิจกรรมการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การปฏิบัติงานภายใต้
แผนงาน 
    (3) ระบบการทํางาน (Systems) หมายถึงขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
ที่ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการเงินและงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์การติดต่อสื่อสาร การติดตามประเมินผล ระบบการประกันคุณภาพงาน 
    (4) ลักษณะการทํางานของผู้นํา (Style) หมายถึง บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารระดับสูง วิธีการและแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง แบบแผนพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึงของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
ความเป็นผู้นําขององค์การจะมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ องค์การที่มี
ความเป็นเลิศจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามให้แก่บุคลากรระดับต่าง ๆ อย่างจริงจังสม่ําเสมอโดยพยายาม
ปลูกฝังค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน และการสร้างศรัทธาให้กับบุคลากร 
    (5) บุคลากร (Staff) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สมาชิกคน
สําคัญขององค์การและคุณภาพของสมาชิกขององค์การ แบบแผนและพฤติกรรมที่องค์การแสดงหรือ
ปฏิบัติต่อพนักงานในหน่วยงาน 
    (6) ทักษะความสามารถขององค์การ (Skills) หมายถึงความสามารถและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การที่เกิดจากการพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 2 
ด้านหลัก คือ ด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) ของบุคลากรเป็นทักษะที่จะทําให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคลและทักษะด้าน
ความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ  (Aptitudes and special talents ) ของบุคลากรเป็น
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ความสามารถท่ีทําให้บุคลากรโดดเด่นกว่าคนในองค์การอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานที่ ดีกว่าและ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวดเร็ว ซึ่งองค์การต้องมุ่งเน้นทักษะ 2 ด้านควบคู่กัน 
    (7) ค่านิยมร่วม (Shared Values) หมายถึง วัฒนธรรมองค์การและ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ความคาดหวังขององค์การ หรือแนวคิดพ้ืนฐานของ
องค์การ ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การที่ยึดถือร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การจนกลายเป็น
พ้ืนฐานหลักของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลาการและผู้บริหารในองค์การ เมื่อค่านิยม
และความเช่ือได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์การ และบุคคล การปฏิบัติตามค่านิยมเหล่าน้ัน องค์การก็จะมี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 
    2. หลักการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Total Quality Management : 
TQM) มีหลักพ้ืนฐาน 4 ด้าน เรียกว่า “4 เสาหลักของ TQM” ประกอบด้วย (Bonstingl, 1992, อ้าง
ถึงใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2558, หน้า 36-38) 
    (1) หลักการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ หลักการนี้ กําหนดว่า
หน่วยงาน/องค์การต้องให้ความสําคัญกับฝ่ายสนับสนุนและผู้รับ บริการ ทุกคนในองค์การต่างมีส่วน
เกี่ยวข้องในการสร้างคุณภาพองค์การ ดังน้ันการทํางานร่วมกันเป็นทีมจึงเป็นสิ่งจําเป็นหลักการของ 
TQM อธิบาย ว่า ผลงานของหน่วยงานจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยความสามารถและ ประสบการณ์จากทุก
คนรวมกัน เช่น ความสําเร็จในช้ันเรียนในการ สร้างความสามารถและทักษะของผู้เรียนเกิดจากความ
ร่วมมือกันระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา ดังน้ันอาจารย์และสถาบันการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือ 
สนับสนุนให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการ เรียน สถาบันการศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมคุณภาพการ ศึกษาในระยะยาว โดยจัดการสอนและสร้างสิ่งแวดล้อมให้
นักศึกษา ได้รับสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สถาบันการศึกษาต้องลงทุน จัดทํา
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัดหาโอกาสให้นักศึกษา ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด ในอีกส่วน
หน่ึงขององค์การ นักศึกษาจะต้อง สามารถสร้างผลงานของตนเอง คือผลการเรียนที่มีคุณภาพและ
ต้องมี การปรับปรุงคุณภาพตลอดเวลา 
    (2) หลักการประเมินตนเองและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ือง หลักการน้ีมี
เป้าหมายเพ่ือให้องค์การมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองอยู่ ตลอดเวลา ผู้บริหารจะต้องทํางานร่วมกับ
บุคลากรในองค์การเพ่ือสร้างผลงานร่วมกัน แนวคิดการบริหารจัดการแบบ TQM จะเน้นเรื่องการ 
ปรับปรุงตนเอง ร่วมกันพิจารณาความสามารถของบุคคลที่ทํางานร่วม กันเพ่ือพัฒนาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน TQM เป็นแนวคิดการ สร้างผลงานท่ีให้ประโยชน์สูงสุดกับทั้งบุคลากรและ
หน่วยงานไปพร้อม กัน ความสําคัญของ TQM คือ การเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองที่ ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและต้องทําการประเมินตนเองเพ่ือให้ทราบถึง สถานภาพของตนเองในเร่ือง
ต่าง ๆ ที่กําหนดเป็นองค์ประกอบของการ สร้างคุณภาพองค์การ 
    (3) หลักการสร้างกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ หลักการ TOM ให้
ความสําคัญกับการทํางานเชิงระบบ และงานที่ดําเนินการ ในหน่วยงานต้องทําอย่างเป็นกระบวนการ
ที่มีความต่อเน่ือง เมื่อมีการ วิเคราะห์ผลงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทํางานจะทําให้ทราบ 
ได้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนที่ระบบใด ส่วนไหนท่ีผิดพลาดจะสามารถ แก้ไขหรือยกเลิกได้ในขั้นตอน
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ที่เป็นปัญหาทันที ในกระบวนการทํางาน จะมีหลายระบบ เป็นต้นว่า ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระบบงบ ประมาณ ระบบการติดตามประเมินผล ส่วนกระบวนการทํางานของ แต่ละระบบ
หรือของระบบใหญ่จะไปสร้างคุณภาพของผลผลิตอีกช้ันหน่ึง ดังน้ัน ระบบที่มีคุณภาพจึงจะสามารถ
สร้างจากกระบวนการทํางานที่มี ประสิทธิภาพและให้เกิดผลงานที่มีคณุภาพ 
    (4) หลักการความรับผิดชอบของผู้นํา หลักการที่ 4 ของ TQM ได้ให้
ความสําคัญกับภาวะผู้นําไว้สูงมาก โดยเน้นว่าความสําเร็จของ TQM ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหาร เช่น การกําหนดทิศทาง การบริหารที่ชัดเจนในเร่ืองวัฒนธรรมการบริหาร การบริหาร
ทรัพยากร บุคคลเพื่อสร้างงานบริการที่มีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่นในสถาบันการศึกษา ผู้บริหารต้อง
กําหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาที่สนับสนุนให้อาจารย์ ผู้สอนต้องกําหนดเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาจะ
สามารถบรรลุผลสําเร็จทางการศึกษา โดยมีการประเมินและปรับปรุงตนเอง และเน้นการเรียนการ 
สอนแบบให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดกรอบการศึกษา และ เคร่ืองมือสําหรับปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุผล ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 
   การนําแนวคิดด้าน TQM มาใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ภายใน
องค์การ หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการแบบองค์รวม (TQM) คือประชาชนหรือผู้รับบริการ ทั้งน้ี
องค์การจะต้องมีความเข้มแข็งสามารถ สร้างฐานให้องค์การมีความมั่นคงเกี่ยวกับการตระหนักและ
คํานึงถึงคุณภาพ องค์การการส่ือสารภายในให้มีความเข้าใจถึงคุณภาพงาน และการยอมรับ และ
ต้องการเปล่ียนแปลงโดยมีวัฒนธรรมองค์การที่สามารถสร้างคุณภาพ งานให้เกิดข้ึนในองค์การได้ 
พ้ืนฐานที่มั่นคงทั้ง 3 ด้านขององค์การจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อองค์การมีการจัดการด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบและกลไก และกระบวนการทํางานในองค์การที่ดี 
  (2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
   (2.1) หลักการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
   ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2558, หน้า 41-42) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก คือ การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อองค์การ เช่น การเปล่ียนแปลง ด้าน
เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก จะช่วยให้องค์การเข้าใจและ
ตระหนักถึงโอกาส และอุปสรรคหรือภาวะคุกคามที่มีต่อองค์การ และสามารถพิจารณาได้ว่าองค์การ
จะดําเนินการ หรือบริหารจัดการภายในให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง ของสิ่งแวดล้อม
ภายนอกอย่างไร ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพล ต่อองค์การมี 2 ระดับ ได้แก่ 
   (1) สิ่งแวดล้อมมหภาคหรือสิ่งแวดล้อมทั่วไป หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ระบบสังคม องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมน้ี ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือ
ของโลก ภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย การเมืองและกฎหมาย เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลและ การ
กําหนดนโยบายและกฎหมายที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์การ และระบบสังคม วัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชากร ค่านิยม ความเช่ือที่อาจส่งผล
ต่อพฤติกรรม การปฏิบัติงานขององค์การ 
   (2) สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับงาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมในขณะ ปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
การดําเนินงานขององค์การ ได้แก่ ผู้รับบริการ อาจ เป็นประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชน ผู้บริหารระดับ สูงที่ควบคุมอํานาจการตัดสินใจขององค์การฝ่ายการเมืองที่มีบทบาทใน 
การควบคุมนโยบายองค์การ 
   ในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะวิเคราะห์เฉพาะ ส่วนที่ เป็น 
“โอกาส” (Opportunity) และ “ภาวะคุกคาม” หรือ “อุปสรรค (Threats) การวิเคราะห์เฉพาะใน
ส่วนของ O และ T ตามที่อธิบายข้างต้น ตามตัวแบบ PEST และเนื้อหาสาระจากทฤษฎีระบบเปิด จะ
พบว่าปัจจัย “โอกาส” (Opportunity) และ “ภาวะคุกคาม” (Threats) มีความหมายดังน้ี 
   (1) ปัจจัยโอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพการณ์ที่จะ ทําให้เกิดการ
ได้เปรียบ ได้ประโยชน์ หรือช่องทางที่ทําให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก เช่น ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรเพียงพอ - การกําหนดนโยบายและกฎหมายของรัฐที่ทําให้การปฏิบัติงาน
และการบังคับใช้กฎหมายขององค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชากรมี การศึกษาสูงทําให้มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการบริหารงานของรัฐ ประชากรมี รายได้สูงขึ้นทําให้หน่วยงานของรัฐให้การช่วยเหลือน้อยลง 
หรือมองไป ถึงการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศที่ทันสมัย ระบบการเมือง ที่มีเสถียรภาพ 
ประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดี และให้โอกาสท่ีดีต่อการดําเนินงานขององค์การ 
   (2) ปัจจัยภาวะคุกคาม (Threats) หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่ เป็น
อุปสรรคต่อองค์การ เช่น ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเสียเปรียบ เสีย ประโยชน์ เสียสิทธิ ซึ่งอาจนําไปสู่การ
ดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลท่ีทําให้ความสําคัญของหน่วยงาน 
ลดลง การยุบเลิกส่วนราชการ การลดอัตรากําลัง การตัดลดงบประมาณ จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
 ทั้งปัจจัยโอกาสและภาวะคุกคามจะมีส่วนอย่างมากในการ กําหนดทิศทางใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ 
 
   (2.2) ตัวแบบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
   การวิเคราะห์ปัจจัยโอกาสและภาวะคุกคามขององค์การ มีกรอบทฤษฎีหรือตัว
แบบที่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ PEST ดังน้ี 
   ตัวแบบ PEST (PEST Analysis) สามารถนํามาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ดังมี องค์ประกอบของตัวแบบ “PEST”ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดย Susser กล่าวว่าสภาวะ
แวดล้อมโดยทั่วไป ขององค์การภาครัฐจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ สภาวะแวดล้อม ภายในสังคม
และสภาวะแวดล้อมภายนอกสังคม เมื่อพิจารณาทฤษฎี ระบบเปิดผนวกกับตัวแบบ PEST จะมีปัจจัย
สําคัญที่นํามาอธิบายได้ ดังต่อไปน้ี (Susser, 1992, p. 180-181, อ้างถึงใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 
2558, หน้า 45-49) 
   (1) ระบบการเมือง (Politics) ในสังคมประชาธิปไตย การ ทํางานของสถาบัน
การเมืองจะเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจกําหนด นโยบายสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
บริหารขององค์การภาครัฐ กลุ่มอํานาจของระบบการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารของ 
องค์การภาครัฐ ได้แก่ 
    (1.1) กลุ่มอํานาจรัฐ 3 สถาบันหลัก ประกอบด้วย ฝ่าย บริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ความสําคัญของทั้ง 3 สถาบันหลักต่อการบริหารรัฐกิจ มีดังน้ี 
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     (1.1.1) ฝ่ายการเมือง หรือคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เป็น 
“ข้าราชการการเมือง” มีบทบาทสําคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ กฎหมายและเสนอกฎหมายบาง
ประเภทเพ่ือนําไปใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหารราชการแผ่นดิน 2) ด้านนโยบาย โดยมีบทบาทสําคัญ
ในการก่อกําเนิดนโยบายสาธารณะเพ่ือให้ข้าราชการประจํานําไปปฏิบัติทั้งภายง. และภายนอก
ประเทศ และ 3) ด้านการบริหารและอํานาจบังคับบัญชา สั่งการข้าราชการประจําในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย 
     (1.1.2) ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่หลักใน การกําหนด
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติ และ ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการ
บริหารงานราชการแผ่นดินของรัฐบาล จึงทําให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความสัมพันธ์กับกระบวนการการ
บริหารรัฐกิจ 
     (1.1.3) ฝ่ายตุลาการ หรือศาล ทําหน้าที่ตัดสินคดีใน กระบวนการ
ยุติธรรมและทําหน้าที่ตีความกฎหมายให้ถูกต้องตาม รัฐธรรมนูญ เมื่อศาลมีคําวินิจฉัยภายใต้เง่ือนไข
ของกฎหมายเป็น อย่างใด คําพิพากษาของศาลถือเป็นบรรทัดฐานที่หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติตาม 
และถือเป็นบรรทัดฐานในการบริหารงานขององค์การ ภาครัฐต่อไป 
    (1.2) กลุ่มพลังทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์และ สื่อสารมวลชน 
พรรคการเมือง กลุ่มพลังประชาชน และระบบราชการ แต่ละกลุ่มจะมีบทบาทและมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานขององค์การ ภาครัฐแตกต่างกันนักวิเคราะห์องค์การจะต้องศึกษาบทบาทและอิทธิพล 
ของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนก่อนนํามากําหนดยุทธศาสตร์องค์การ 
   (2.) ระบบเศรษฐกิจ (Economics) หมายถึง สภาพเศรษฐกิจ ของประเทศท่ีมี
ผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงานของ องค์การ สถานภาพทางการเงินของหน่วยงาน
บังคับบัญชา ภาระทางการ เงินที่หน่วยงานบังคับบัญชาต้องรับผิดชอบต่อองค์การ 
   ระบบเศรษฐกิจประเทศเก่ียวข้องกับการสร้างผลผลิต การ กระจายผลผลิต 
และการบริโภคสินค้าและบริการในสังคม ซึ่งมีความ สัมพันธ์กับระบบการเมืองและการบริหารงาน
ของรัฐเน่ืองจากการ กําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเก่ียวข้องกับความมั่นคงทางการเมือง และต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ (พิจารณาจากรายได้ประชาชาติ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน สถานภาพการลงทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ ฯลฯ) ก็มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการบริหารงานของรัฐและความ มันคงทางการเมือง โดยมีระบบ
ราชการทําหน้าที่ส่งต่อข้อมูลให้รัฐบาล กําหนดความเหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการ บริหารที่เหมาะสม เช่น การสร้างความสมดุลระหว่างโครงสร้างทาง สังคม เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง สังคมต้องพิจารณาควบคู่กับผลกระทบจากระบบ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งจะมี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจประเทศ เช่น การใช้ระบบ เงินตรา
แลกเปลี่ยนสินค้าในสกุลต่าง ๆ การมีกลไกการผลิตและระบบ การตลาดท่ีถูกกําหนดโดยกลุ่มผู้มี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศ และต่างประเทศ ความสําคัญของระบบเศรษฐกิจจึงเกี่ยวข้อง
กับ กระบวนการบริหารงานของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้มีประสิทธิภาพ ให้มี
การกระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างยุติธรรม 
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   นักวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจขององค์การ โดย เฉพาะใน
หน่วยงานของรัฐจึงต้องเข้าใจถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทุกระดับ รวมถึงรายได้ประชาชาติ การจ้าง
งาน อัตราเงินเฟ้อ สภาพ คล่องด้านการเงินของประเทศ ฯลฯ เพ่ือให้การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของ
องค์การมีประโยชน์ต่อองค์การและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การ มากที่สุด 
   (3) ระบบสังคม (Social Relations) หมายถึง วัฒนธรรม ทางสังคม ขนาดและ
คุณภาพประชากร ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน ระบบนิเวศวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานขององค์การของรัฐ ซึ่งระบบสังคมที่อาจมีผลต่อองค์การและการทํางานของ องค์การ
ภาครัฐ สามารถจําแนกได้เป็น 3 ส่วน คือ โครงสร้างทางสังคม และวัฒนธรรม ลักษณะประชากร 
และระบบนิเวศวิทยา 
    (3.1) โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย สถาบันทางสังคมที่
มีบทบาทในการกล่อมเกลาวัฒนธรรมทางความ คิดของคนในสังคม ซึ่งสามารถส่งผลต่อการบริหาร
ขององค์การของรัฐ ทั้งทางบวกและทางลบ สถาบันทางสังคมเหล่าน้ีได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันทางสังคมเหล่าน้ีมีบทบาท ในการบ่มเพาะและกล่อมเกลาให้คนใน
สังคมมีแนวคิด ความเช่ือ และ พฤติกรรมที่สนับสนุนหรือต่อต้านการบริหารงานของรัฐ 
สําหรับ “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม ทั้ง สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน 
วัฒนธรรมทางสังคมของไทย ที่มีลักษณะของ “ค่านิยม” ซึ่งถูกปลูกฝังโดยสถาบันทางสังคมเป็น 
เวลานานตลอดช่วงชีวิตคน ที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการบริหาร ขององค์การภาครัฐ เช่น 1) 
ค่านิยมอํานาจ การนิยมอํานาจหรืออํานาจ นิยม เป็นระบบความคิดและค่านิยมของชนช้ันปกครอง 
วัฒนธรรมอํานาจ นิยมเป็นมรดกจากวัฒนธรรมทางสังคมในอดีตต่อเน่ืองมาถึงสังคม สมัยใหม่ ซึ่งมีผล
ต่อแนวคิดของผู้ที่ทําหน้าที่อยู่ในองค์การของรัฐที่มีต่อการให้บริการประชาชน และ 2) ระบบอุปถัมภ์ 
ค่านิยมนี้อาจส่งผล ต่อการแสวงหาอํานาจทางการบริหาร เน่ืองจากอาจมีการให้ผลประโยชน์
แลกเปลี่ยนกันหรือร่วมมือกันระหว่างข้าราชการกับกลุ่มพ่อค้าและ นักธุรกิจ ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่กับ
ข้าราชการช้ันผู้น้อย นักการเมืองกับ ข้าราชการ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานในองค์การของรัฐ 
    (3.2) ประชากร ข้อมูลทางสถิติด้านประชากรที่จะเป็น ประโยชน์ในทาง
การบริหารขององค์การของรัฐกิจ คือ ข้อมูลด้านโครงสร้าง ประชากรจะอธิบายถึงโครงสร้างอายุ
ประชากร ครัวเรือน การศึกษา และ รายได้ประชากร ข้อมูลทางโครงสร้างประชากรเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์ใน การวิเคราะห์ปัจจัยประชากรที่หน่วยงานในภาครัฐที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ี จะต้องนํามา
พิจารณาให้ความสําคัญในการกําหนดแผนเชิงยุทธศาสตร์ องค์การ 
    (3.3) ระบบนิเวศวิทยา การวิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบนิเวศ วิทยาอาจต้อง
มองรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมโลกท่ีได้กลายเป็นประเด็น ปัญหาสังคมโลกอีกประเด็นหน่ึงด้วย เน่ืองจาก
สิ่งแวดล้อมกําลัง ถูกทําลายโดยประชากรของทั้งโลก เพ่ือนํามาพิจารณาถึงบทบาทของ องค์การหรือ
ผลกระทบจากระบบนิเวศวิทยาที่มีต่อการบริหารงานของ องค์การภาครัฐน้ันอย่างไร 
   (4 ) เทคโน โลยี  (Technology) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลง และความ
เจริญก้าวหน้าของนวัตกรรม การโทรคมนาคม และเครื่องมือ สมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารงานใน
องค์การของรัฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านข้อมูลและการสื่อสารมีบทบาทสูงต่อการ
บริหารงานใน องค์การสมัยใหม่ การเกิดข้ึนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้การ ติดต่อสื่อสารมี
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ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การโทรคมนาคม และการขนส่ง อันเน่ืองมาจากความเจริญ
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโทรคมนาคมขนส่งทําให้การติดต่อ การขนส่งสินค้า และการ 
เดินทางสะดวก 
 ความเช่ือมโยงของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์การ (SWOT Analysis) สามารถ
อธิบายโดยสรุปด้วยแผนภูมิได้ ดังน้ี 
 
ภาพท่ี  2.1 ความเช่ือมโยงของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์การ 
 

 
ที่ ม า  : ประ ยุ ก ต์ จ าก  Quick MBA.Com Internet Center for Management and Business 
Administration, Inc. (n.d.). SWOTAnalysis. (อ้างถึงใน ศริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2558, หน้า 50) 
  การกําหนดกลยุทธ์  

  Weihrich (1982) (อ้างใน สุมิตร สุวรรณ, 2554) ได้เสนอขั้นตอนการกําหนดกล
ยุทธ์ ดังน้ี 1) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งหลัก (Key internal strength) ใช้
อักษรย่อ S 2) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนหลัก (Key internal weakness) ใช้
อักษรย่อ  W 3) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็น โอกาสหลัก  (Key external 
opportunities) ใช้อักษรย่อ O 4) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหลัก (Key 
external threats) ใช้อักษรย่อ T 5) จัดทําตารางเมตริกซ์ ดังน้ี 

 
ตารางที่  2.1 ตารางเมตริกซ์ 
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ที่มา : Weihrich, 1982 (อ้างในสุมิตร  สุวรรณ, หน้า 29) 
 
  (1) จับคู่จุดแข็งหลัก – โอกาสหลัก (SO) คิดหาที่เหมาะสมสําหรับเซลน้ีโดยการใช้
จุดแข็งเพ่ือให้ได้รับโอกาสมากท่ีสุด หมายถึง องค์การมีสภาพแวดล้อมภายในที่มีจุดแข็งหรือปัจจัย
ส่งเสริม การดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างดี และมีโอกาสที่จะดําเนินงานน้ันได้เน่ืองจากมี
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการดําเนินงานสภาพเช่นน้ีเป็นสภาพที่ดีที่สุดเพราะมีปัจจัยส่งเสริม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
  (2) จับคู่จุดแข็งหลัก – อุปสรรคหลัก (ST) คิดหาที่เหมาะสมสําหรับเซลน้ีโดยการใช้
จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค หมายถึงองค์การที่มีจุดแข็งหรือสภาพแวดล้อมภายในท่ีส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามเป้าหมาย แต่มีข้อจํากัดจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 
สภาพเช่นน้ี ถ้าผู้บริหารสามารถปรับเปล่ียนข้อจํากัดหรืออุปสรรคน้ันให้เป็นโอกาสได้ก็จะสามารถ
ดําเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กําหนดได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากองค์การมีความพร้อมอยู่แล้ว  
  (3) จับคู่จุดอ่อนหลัก - โอกาสหลัก (WO) คิดหาที่เหมาะสมสําหรับเซลน้ีโดยการลด
จุดอ่อนเพื่อเพ่ิมโอกาส หมายถึง องค์การท่ีมีจุดอ่อนหรือสิ่งแวดล้อมภายในที่ไม่เอ้ือให้ดําเนินงานตาม
เป้าหมายที่ต้องการ แต่มีสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปิดโอกาสให้สามารถดําเนินงานได้ดี สภาพเช่นน้ี
ผู้บริหารจะต้องกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การท่ีจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานเพราะโอกาสจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกเปิดให้ 
  (4) จับคู่จุดอ่อนหลัก – อุปสรรคหลัก (WT) คิดหาที่เหมาะสมสําหรับเซลน้ี โดยการ
ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค หมายถึง องค์การที่มีทั้งจุดอ่อนภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เป็นข้อจํากัดต่อการดําเนินงานตามเป้าหมาย สภาพเช่นน้ีผู้บริหารจะต้องตัดสินใจที่จะยุบหรือ
ยกเลิกองค์การ หรืออาจหากลยุทธ์ปรับเปลี่ยนภารกิจขององค์การใหม่ 
  (5) จากทั้งหมดในแต่ละช่อง ตัดสินใจเลือกเพียง 1-2 ที่จะเกิดผลสูงสุดมาเป็นหลัก 
 

การการนําไปปฏิบัติ (Strategy implementation) 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการนําไปปฏิบัติ ดังน้ี 
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สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ (2545) กล่าวถึง การนํานโยบายสู่การปฏิบัติว่า การนํา
นโยบายหรือการนํากลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นความสามารถขององค์การในการรวบรวม
คน ทรัพยากรในหน่วยงานและกระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ประสบความสําเร็จครบถ้วนให้เกิดผลผลิต และให้สมบูรณ์สอดคล้องกับ สมชาย ภคภาสน์
วิวัฒน์ (2546) ซึ่งอธิบายว่าการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นการดําเนิน
มาตรการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การดําเนินมาตรการท้ังในส่วนของทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรมนุษย์ 
และการปรับระบบและโครงสร้างองค์การ โดยเก่ียวพันกับทั้งในระดับองค์การ (Corporate Level) 
และระดับปฏิบัติการ (Operational level) โดยในระดับแรกคือ การดําเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับองค์การ (Corporate level) เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การโดยภาพรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรของส่วนธุรกิจต่างๆในองค์การน้ัน ส่วนระดับที่สองเป็นดําเนิน 
มาตรการเชิงกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ (Operational level) เป็นการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนทุกระบบ วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546) กล่าวถึงข้ันตอนของการนํากลยุทธ์สู่
การปฏิบัติว่าประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้ทําหน้าที่แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติต้อง
ทราบว่า “จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic goal) มีกี่ข้อได้แก่อะไรบ้าง 2) ต้องทราบว่า ภายใต้
จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์หรือแผนงานแต่ละแผนงานน้ัน มีกลยุทธ์ (Strategy) หรือโครงการอะไรบ้าง 
และ 3) ต้องจัดทําโครงการโดยให้วัตถุประสงค์ของโครงการสอดรับกับจุดมุ่งหมายของแผนงานและ
ต้องตระหนักว่า ภายใต้แผนงานเดียวกับเราน้ัน ยังมีโครงการอื่นๆ อีก จําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ช่วย
สนับสนุน ประสานโครงการประสานแผน และประสานนโยบาย เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลตาม
ที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้เสนอแนะกลยุทธ์ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จํานวน 13 กลยุทธ์ได้แก่ 1) วิเคราะห์และส่งต่อนโยบาย 2) เรียนรู้ปัญหาเพ่ือแก้ไขและป้องกัน 3) ใช้
ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ 4) นําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 5) พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย 6) 
ติดตาม ประเมิน และวิจัยเพ่ือพัฒนา 7) มุ่งชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 8) มุ่งเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 9) ศึกษาอนาคตเพื่อวิสัยทัศน์ริเริ่มและสร้างสรรค์ 10) ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อการศึกษา 
11) ทบทวนข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 12) ทบทวนเพ่ือเข้าใจนโยบาย และ 13) พัฒนาตัวแบบ
กระบวนการนโยบายของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การนํา หรือกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เป็นกระบวนการ หน่ึงในสามข้ันตอนของการพัฒนาองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) การวินิจฉัย 
(Diagnosis) 2) การนํากลยุท ธ์สู่ การปฏิบั ติ  (Invention implementing) 3) การประเมินผล 
(Evaluation) โดยในการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีหลายวิธี แต่ที่สําคัญส่วนใหญ่มี 5 วิธี ดังน้ีคือ1) 
การให้คําปรึกษา (Process consultant) เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีทักษะในการวินิจฉัย
ปัญหาและกําหนดวิธีการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานของกลุ่ม 2) การสร้าง
ทีมงาน (Team building) เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้กลุ่มทํางานบรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิผล 3) 
การใช้บุคคลหรือกลุ่มที่สาม (Third - party intervention) เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้บุคคล กลุ่มหรือ
หน่วยงาน สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับงาน หรือที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
อาศัยการเปลี่ยนแปลงจากผู้นําภายนอก 4) กิจกรรมเทคโนโลยีโครงสร้าง (Techno structural 
activities) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงเทคโนโลยีในการทํางานและ/หรือโครงสร้างองค์การ และ 5) 
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture change) เป็นการพัฒนาวัฒนธรรม
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ของสมาชิกในองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การและปัจจัยอ่ืน เช่น โครงสร้างองค์การ เป็น
ต้น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับที่ Edwards & Sharkansky (1979, อ้างถึงในเฉลิม
เผ่า อจละนันท์, 2547) กล่าวว่า กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้นจะต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การหรือหน่วยงาน (Agencies) ที่รับผิดชอบนโยบายไปปฏิบัติโครงสร้างของ
องค์การและขั้นตอนมาตรฐานการทํางาน คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีเป็นจํานวนมากและขาด
ความยืดหยุ่นย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติได้ เช่นเดียวกับที่ Elmore (1977, อ้าง
ถึงในเฉลิมเผ่า อจละนันท์, 2547) กล่าวว่า องค์การหรือหน่วยงานที่มีการจัดโครงสร้างตามหลัก
เหตุผล โครงสร้างของอํานาจมีการลดหลั่นตามสายงานบังคับบัญชา มีการกระจายอํานาจและงาน
ของแต่ละหน่วยไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบอํานาจหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ และเมื่อมีการรับ
นโยบายไปปฏิบัติแล้ว องค์การหรือหน่วยงานจะต้องมีการแปลงให้เป็นรายละเอียดในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกันและมีการกําหนดความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน สาเหตุสําคัญที่จะทําให้การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติล้มเหลว คือแนวทางในการปฏิบัติไม่ได้กําหนดหรือนิยามไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งความไม่
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถสนองต่อนโยบายได้ ดังน้ัน องค์การ
และหน่วยงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างขององค์การและหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน เหมาะสม จึงจะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ Edward (1981, อ้างถึงใน 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ, 2540) กล่าวว่า อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
คือ คุณภาพและจํานวนของบุคลากรหรือทีมงานมีไม่พอเพียงต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ กล่าวว่า 
จํานวนบุคลากรมีความสําคัญต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ หากเกิดการขาดแคลนด้านนําลังคนจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับที่ วรเดช จันทร
ศร (2540) กล่าวว่า ปัญหาหลักปัญหาหน่ึงของการนํานโยบายไปปฏิบัติได้แก่ปัจจัยทางด้านบุคลากร
ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายน้ันๆ และถ้าหากว่านโยบายท่ีกําหนดมี
ความต้องการบุคลากรมาปฏิบัติเป็นจํานวนมาก รวมท้ังมีความต้องการบุคลากรที่จะต้องมีคุณสมบัติ 
มีความรู้ความสามารถสูง ซึ่งหากนโยบายดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะหาบุคากรมาปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานก็จะเกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม และยิ่งนโยบาย
เก่ียวข้องกับปัญหาทางเทคนิคมากเท่าใด ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะในด้านน้ันๆ จะย่ิงมี
มากข้ึน และย่ิงมีความต้องการมากขึ้นเท่าใด ความขาดแคลนก็จะมีมากข้ึนตามมาด้วยเช่นกัน ดังน้ัน 
จึงจําเป็นต้องจัดหาหรือเตรียมบุคลากรไว้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ จึงจะทําให้การนํานโยบายไป
ปฏิบัติเกิดผลสําเร็จด้านงบประมาณในการดําเนินการก็เช่นเดียวกัน Vepa (1974, อ้างถึงใน ธนะรัชต์ 
แจ้งสุวรรณ, 2540) กล่าวว่าการขาดแคลนด้านการเงินและงบประมาณ มักจะเป็นข้ออ้างที่นําไปใช้
เสมอ การนํานโยบายและปฏิบัติและประสบความสําเร็จได้น้ัน จะต้องได้รับการสนับสนุนในด้าน
การเงินและงบประมาณอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Edward, Mazmanian & Sabatier (1980, 
1981, อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540) ต่างยืนยันว่า นโยบายที่จะประสบความสําเร็จได้น้ัน 
จะต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านการเงินและด้านกําลังคนอย่างเต็มที่ มิฉะน้ัน นโยบาย
ต่างๆ จะปรากฏอยู่ในแผ่นกระดาษเท่าน้ันเอง กลไกประการสุดท้าย เก่ียวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ของ
หน่วยงาน ความสําเร็จด้านนโยบายขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการบริการต่างๆ ว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
Edward (1979, อ้างถึงใน ศุภชัย สมน้อย, 2542) กล่าวว่าการมีวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ทําการ 
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เครื่องมือเคร่ืองใช้ ที่ดิน และอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ จะมีผลต่อความสําเร็จหรือล้มเหลว
ของนโยบาย เช่นเดียวกับการขาดแคลนด้านกําลังคนและงบประมาณ ดังน้ันองค์การหรือหน่วยงาน
จึงจําเป็นต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ จึงจะทําให้การนํานโยบายไป
ปฏิบัติเกิดผลสําเร็จ 

 
  การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
  เทคนิคการวัดผลแบบสมดุล (balanced scorecard : BSC) ในอดีตการประเมินผล
หรือวัดผลแผนกลยุทธ์มีปัญหาเร่ืองไม่มีเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้วัดผลหลายๆด้าน จึงให้
ความสําคัญกับการวัดผลด้านการเงินเพียงด้านเดียว ภายหลัง Kaplan & Norton (2001) ได้นําเสนอ
เทคนิคการวัดผลแบบสมดุล (balanced scorecard : BSC) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงกลยุทธ์
เข้ากับการปฏิบัติงาน และใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือไม่ อย่างไร โดย
ครอบคลุม 4 มุมมอง ได้แก่ 
  (1) มุมมองด้านการเงิน (finance perspective) เช่น มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจการ
ทํากําไร การเติบโต และการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
  (2 ) มุ มมองด้ านลู กค้ า  (customer perspective) เช่น  ความ พึ งพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 
  (3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (internal process) เช่น การพัฒนาการผลิต
และการลดข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น 
  (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (learning and growth) เช่น การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล และการบริหารความรู้ในองค์การ เป็นต้น 
 
  เทคนิคการกําหนดเกณฑ์และตัวช้ีวัดในการประเมินผลในต่างประเทศ เกณฑ์การ
ประเมินผลตามทรรศนะของ Dunn (1994) ได้รับความนิยมในการนํามาใช้ในการประเมินผลนโยบาย
และแผนต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
  (1) ประสิทธิผล (effectiveness) คือ การตอบคําถามเกี่ยวกับผลเป็นไปตาม
เป้าประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นการใช้เหตุผลทางเทคนิควิชาการ 
  (2) ประสิทธิภาพ (efficiency) คือ การตอบคําถามเกี่ยวกับความพยายามหรือพลัง
ที่ใช้ในการบรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นการใช้หลักเหตุผลทางเศรษฐกิจ เช่น จํานวนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
ผลตอบแทนรวม และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทน เป็นต้น 
  (3) ความพอเพียง (adequacy) คือ การตอบคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  (4) ความเป็นธรรม (equity) คือ การตอบคําถามเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนท่ี
ได้รับกระจายไปสู่กลุ่มต่างๆอย่างเป็นธรรมหรือไม่ 
  (5) การตอบสนองความต้องการ (responsiveness) คือ การตอบคําถามเกี่ยวกับผล
ว่าตอบความต้องการ และสร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เช่น การวัดจากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
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  (6) ความเหมาะสม (appropriateness) คือ การตอบคําถามเกี่ยวกับผลว่ามีคุณค่า
แท้จริงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 
  ตัวแบบประเมินผลซิป ป์  (CIPP evaluation model) (Stufflebeam, 1971) 
ประกอบด้วย 
  (1) การประเมินบริบท (context evaluation) เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม
ของนโยบายและแผน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ความจําเป็นหรือความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสมของพื้นที่เป็นต้น 
  (2) การประเมินปัจจัยนําเข้า(input evaluation) หรือการประเมินความพยายาม 
เป็นการประเมินทรัพยากรต่างๆของนโยบายสาธารณะ เช่น ความรู้และทักษะของบุคลากร ความ
พอเพียงของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  (3) การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินการดําเนิน
นโยบายและแผนว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  (4) การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินผลหลังสิ้นสุด
นโยบายและแผนว่าผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ เช่นการบรรลุผลในแง่ของเวลา 
ปริมาณ และคุณภาพ เป็นต้น 
  ทั้งน้ีตัวแบบประเมินผลซิปป์ (CIPP evaluation model) เป็นตัวแบบที่ได้รับความ
นิยมนํามาใช้ในการประเมินผลนโยบาย แผน และโครงการในประเทศไทย 
   
  สําหรับในประเทศไทย วรเดช จันทรศร (2541) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิผล โดยดูจากผลลัพธ์จากการดําเนินงานตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากร
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย เช่น การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมอาจดูจากการเพ่ิม
รายได้ต่อหัวต่อคนเป็นต้น 
  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมิติการ
มีส่วนร่วม สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อ
ระดับความสําเร็จมากน้อยเพียงไร และจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วน
ร่วมสามารถวัดจากจํานวนประชากร ความถ่ี ระดับ และกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
  (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับความพึงพอใจในมาตรการ 
  (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพ่ือดูความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านหน่ึงหรือเป้าหมายรวม ซึ่งสามารถประเมินค่าความเสี่ยงได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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  ในขณะที่  กล้า ทองขาว (2548, หน้า 180-181) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ  4 
ประการที่ใช้เพ่ือพัฒนาเป็นตัวบ่งช้ีความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายและแผน คือ ระดับการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในเวลาท่ีกําหนด การได้รับประโยชน์โดยตรงของกลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเน่ืองของการปฏิบัติภายหลังนโยบายสิ้นสุด และการนําวิธีการท่ีใช้ได้ผลไปใช้ในที่อ่ืนๆ 
 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 ประเด็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจต่อไป คือ ในทางวิชาการน้ันมีแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง
บริการสาธารณะอย่างไร เพ่ือจะได้อาศัยเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์การจัดทําบริการ
สาธารณะโดย อบต. 
 ความหมายของบริการสาธารณะ ประยูร กาญจนดุล (2538) อธิบายว่า บริการ
สาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอํานวยการหรืออยู่ในการควบคุมของฝ่ายปกครอง ที่จัดทํา
เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนสอดคล้องกับ นันท วัฒ น์  บรมานันท์  (2554) ให้
ความหมายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่ง
ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ1)  กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ซึ่งหมายความถึงการที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผู้
ประกอบกิจกรรมท่ีเป็นบริการสาธารณะน้ันด้วยตนเอง อันได้แก่กิจกรรมท่ีรัฐ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการ และหมายความรวมถึงกรณีนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชนมอบกิจการของตนบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการจัดทําแทน แต่องค์การที่
มอบยังควบคุม/กํากับดูแลให้การดําเนินกิจกรรมน้ันอยู่ในสภาพเดียวกับที่องค์การผู้มอบเป็น
ผู้ดําเนินการเอง (นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะได้แก่ รัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และวิสาหกิจมหาชน) 2) 
กิจกรรมท่ีถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 หลักเกณฑ์การจัดทําบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นมีดังนี้ 1) บริการสาธารณะระดับ
ท้องถิ่นต้องไม่เป็นภารกิจที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ ภารกิจการจัดทําบริการสาธารณะที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นต้องเป็นภารกิจเพ่ือชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่นน้ัน ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์แก่
มหาชนของรัฐ กล่าวคือ ถ้าเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมของประชาชนท่ัวทั้งประเทศและมีความสําคัญ
ต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ การยุติธรรม และการคลังของ
ประเทศ จะต้องอาศัยองค์การกลางเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน รัฐจึงต้องเป็น
ผู้ดําเนินการ หากรัฐไม่ดําเนินการเอง รัฐก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้ท้องถิ่นดําเนินการตาม
นโยบายเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ หรือความเป็นเอกภาพของรัฐ 2) บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นต้อง
เป็นภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถท่ีจะดําเนินการได้ หากการจัดทําบริการ
สาธารณะบางอย่างที่เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยี เงินทุน และบุคลากรที่มีความสามารถ
ระดับสูง รัฐไม่ควรกระจายอํานาจการจัดบริการสาธารณะน้ันให้แก่ท้องถิ่นไปดําเนินการ แต่หาก
จําเป็นต้องจัดทํา รัฐอาจยื่นมือเข้าไปดําเนินการเสียเอง เช่น การศึกษาระดับสูง การคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศ การชลประทาน การขุด เจาะนํ้ามันเช้ือเพลิง เป็นต้นแต่ข้อพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวน้ีอาจ
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มีข้อยกเว้น ในกรณีที่ท้องถ่ินมีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ ได้ เพราะบริการ
สาธารณะบางอย่างเป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อนหรือมีเทคนิคมากนัก และมักเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน จึงต้องอาศัยความชํานาญของผู้ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินที่รู้ถึงสภาพของท้องถ่ินน้ัน ๆ เป็นผู้จัดทํา จึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าให้รัฐซึ่งเป็นผู้วาง
นโยบายและดําเนินกิจการในวงกว้างเป็นผู้จัดทํา การที่จะให้รัฐเป็นผู้ดําเนินการขนาดเล็กสนองตอบ
ความต้องการของคนในทุกพ้ืนที่พร้อม ๆกัน ย่อมเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่สามารถจัดทํา
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3) บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นต้องเป็นภารกิจที่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการแล้วไม่มีผลกระทบกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทมีอํานาจและหน้าที่อิสระในการบริหารงานในองค์การของตนเอง ถ้าองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินองค์การใดจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในองค์การของตน จะต้องไม่มี
ผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่องค์การอ่ืน ทั้งภาระหน้าที่ และรายได้ 4) บริการสาธารณะระดับ
ท้องถิ่นต้องเป็นภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรงตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะในท้องถ่ินเพ่ือสนองตอบความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในท้องถิ่น เป็นสวัสดิการของสังคมที่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละองค์การจัดข้ึน โดย
พิจารณาจากความต้องการและความเหมาะสมในแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งความต้องการของแต่ละท้องถ่ินมี
ความแตกต่างกันตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ ความต้องการของแต่ละท้องถิ่นเป็น
ปัจจัยสําคัญในการแบ่งแยกภาระหน้าที่และรายได้ที่องค์การแต่ละองค์การควรจะรับการจัดสรร
งบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีอํานาจและหน้าที่มาก ภารกิจก็จะมีมากด้วย และส่งผล
ให้เกิดรายได้มากขึ้น แต่ถ้าภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ ไม่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน และรัฐมอบภารกิจดังกล่าวให้ดําเนินการก็จะไม่คุ้มค่างบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ และ
ไม่เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม ดังน้ัน รัฐจะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะใด จําเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน และไม่ให้เกิดปัญหาการจัดทําบริการสาธารณะที่ซ้ําซ้อนกัน (จิราภา แจ้งใจดี, 2541) 
 โดยสรุป แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องบริการสาธารณะและการจัดทําบริการ
สาธารณะโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคล้ายคลึงกัน คือ บริการสาธารณะเป็นเรื่อง
เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดทําโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
และประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมในแต่ละท้องถิ่น ทั้งน้ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งควร
พิจารณาจัดทําบริการสาธารณะต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบและข้อจํากัด
ต่าง ๆ ของแต่ละแห่ง และควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น 
 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 Kotler & Armstrong (2002) อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับ (driver) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนน้ันจะไม่เหมือนกัน ซึ่งความ
ต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดจากภาวะตึงเครียด เช่น ความหิว
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กระหายหรือความยกลําบากบางอย่าง ความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ
ต้องการความยอมรับ  (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพ ย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทําในช่วงเวลาน้ัน ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด สอดคล้องกับ
Maslow (1943) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลา
หน่ึง ทําไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีก
คนหน่ึงกลับทําสิ่งเหล่าน้ัน เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน คําตอบของมาสโลว์ คือความ
ต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดทฤษฎีของมาสโลว์ได้
จัดลําดับความต้องการตามความสําคัญคือความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความ
ต้องการพ้ืนฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรคความต้องการความปลอดภัย (safety needs) 
เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพ่ือความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความ
ปลอดภัยจากอันตรายความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการยกย่องส่วนตัว ความนับถือและ
สถานะทางสังคมความต้องการให้ตนประสบความสําเร็จ (self-actualization needs) เป็นความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ ทั้งน้ีบุคคลพยายามที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนความต้องการนั้นได้รับความพึง
พอใจ ความต้องการน้ันก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับ
ความต้องการท่ีสําคัญที่สุดในลําดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่
สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการ
แม้แต่อากาศที่บริสุทธ์ิ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละข้ันได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมี
ความต้องการในข้ันลําดับต่อไป Freud (1964) ต้ังสมมติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้า
เหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคําที่ไม่ต้ังใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก ชริณี เดชจินดา (2535) 
ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทําสิ่งใดๆ ที่ให้มีความสุขและจะ
หลีกเลี่ยงไม่กระทําในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลําบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพึง
พอใจในกรณีน้ีได้ 3 ประเภท คือความพอใจด้านจิตวิทยา (phycological hedonism) เป็นทรรศนะ
ของความพึงพอใจว่า มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความ
ทุกข์ใดๆความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จําเป็นว่าการแสวงหาความสุขเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอ
ไปความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพ่ือ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ผู้หน่ึงด้วย 
 
3. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบลที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
 3.1. องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา (องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา, มมป.) 
สภาพโดยทั่วไป 
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 ลักษณะที่ต้ังมีเน้ือที่ 53.376 ตร.กม. หรือ 33,360 ไร่ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ระยะห่างจากที่ว่าการอําเภอบางพลี ประมาณ 6 กิโลเมตร  
 มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อ เทศบาลตําบลบางพลี และ อบต.บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 ทิศใต้   ติดต่อ เทศบาลตําบลบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ อบต.บางเสาธง อําเภอบางเสาธง และ อบต.บางเพรียง อําเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ อบต.บางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อบต.แพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 สภาพพ้ืนดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยง
กุ้ง โดยแบ่งเป็น 2 เขตตามลักษณะอาชีพและชุมชน คือ เขตตอนเหนือของตําบลเป็นชุมชนเมือง 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป มีโรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร และ
อาคารพาณิชย์ ส่วนเขตตอนใต้ของตําบลเป็นเขตเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยง
ปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง และทําสวนผลไม้ 
 จํานวนหมู่บ้าน มี 15 หมู่บ้าน 
 จํ า น ว น ห มู่ บ้ า น ใน เข ต อ บ ต .  เ ต็ ม ทั้ ง ห มู่ บ้ า น  14 ห มู่ บ้ า น  ไ ด้ แ ก่  ห มู่ ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 
 จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลบางส่วน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 11 
 จํานวนประชากร 
 ประชากรท้ังสิ้น 31,549 คน แยกเป็นชาย 15,421 คน หญิง 16,128 คน  
 
 3.2 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง (องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง, มปป.) 
สภาพทั่วไป 
 ลักษณะที่ ต้ังอยู่เลขที่  101  หมู่ที่  7  ถนนบางนา-ตราด  กม.26  ตําบลบางเสาธง   
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34   บางนา-ตราด   
ห่างจากที่ว่าการอําเภอบางเสาธง  ประมาณ 50 เมตร พ้ืนที่ อบต.บางเสาธง   พ้ืนที่ทั้งหมด  56.11 
ตารางกิโลเมตร   คิดเป็น  35,068.75 ไร่ 
 มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลศีรษะจรเข้น้อยและตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 
     จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ท้องถิ่นอ่ืนในตําบล จํานวนเทศบาล  1  แห่ง  ได้แก่ เทศบาลตําบลบางเสาธง 
 จํานวนหมู่บ้าน มี 17 หมู่บ้าน 
  จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง เต็มทั้งหมู่บ้าน จํานวน 
11 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13  และหมู่ที่ 14 
  จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงบางส่วน จํานวน 6 
หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1,3,4,15,16 และหมู่ที่ 17 
 จํานวนประชากร  
  ประชากรท้ังสิ้น 29,992 คน แยกเป็นชาย 14,846 คน หญิง 15,146 คน 
 
 3.3 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง (องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง, มปป.) 
สภาพโดยทั่วไป 
 ลักษณะที่ต้ังอยู่สองฝั่งของถนนบางนา – ตราด ช่วงกิโลเมตร ที่ 13 ถึงกิโลเมตรที่ 19 โดย
อยู่ห่างจากอําเภอบางพลี ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉ
ลง มีเน้ือที่ประมาณ 20,949 ไร่ หรือ 33.5 ตารางกิโลเมตร 
 มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ คลองสําโรง ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด 
      สมุทรปราการ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง จังหวัด 
      สมุทรปราการ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลบางพลีใหญ่ ตําบลราชาเทวะและ 
      สนามบินสุวรรณภูมิอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
   
 จํานวนหมู่บ้าน มี 11 หมู่บ้าน 
 จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 
 - โดยมีพ้ืนที่เต็มทั้งหมด 10 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และหมู่ที่ 11 
ยกเว้น หมู่ที่ 3 มีพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบางพลี 
 จํานวนประชากร 
  ประชากรท้ังสิ้น 36,046 คน แยกเป็นชาย 15,486 คน หญิง 20,560 คน  
 
 3.4 องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ (องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่, 
มปป.) 
สภาพทั่วไป 
 ลักษณะที่ต้ังปัจจุบัน ต้ังอยู่ที่ 555/5 หมู่ที่ 5 ซอยขจรวิทย์ ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 มีพ้ืนที่ 20.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,700 ไร่ 
 มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
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 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ     องค์การบริหารส่วนตําบลเทพารักษ์  
      และเทศบาลเมืองปากนํ้าสมุทรปราการ  
 อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ     องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา,  
      เทศบาลตําบลแพรกษา 
 และเทศบาลตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่  
      และองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  
      และเทศบาลตําบลแพรกษาอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 
 จํานวนหมู่บ้าน  
  มี 7 หมู่บ้าน 
 จํานวนประชากร 
  ประชากรท้ังสิ้น 36,613 คน แยกเป็นชาย 18,421 คน หญิง 18,192 คน 
 
 3.5 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพารักษ์ (องค์การบริหารส่วนตําบลเทพารักษ์, มปป.) 
สภาพโดยทั่วไป 
 ลักษณะที่ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของอําเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจาก
ตัวอําเภอประมาณ 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,687.50 ไร่ 
 มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ และเทศบาลเมือง 
ปากนํ้าสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
 
 จํานวนหมู่บ้าน มี 10 หมู่บ้าน 
  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีทั้งหมด 5 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1,2,6,8 และ 9 ตําบล
เทพารักษ์ท้องถิ่นอ่ืนในตําบลเทพารักษ์มีเขตปกครองทั้งสิ้นจํานวน 5 หมู่บ้านโดยหมู่ที่ 3,4,5 และหมู่
ที่ 7 ตําบลเทพารักษ์ อยู่ในเขตเทศบาลตําบลบางเมือง 
 จํานวนประชากร 
  ประชากรท้ังสิ้น 22,060 คน แยกเป็นชาย 10,012 คน หญิง 12,048 คน 
 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

34 

 

มณฑิรา ยืนนาน (2544) ศึกษาเร่ืองศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน
ในการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม กรณีศึกษาตําบลบางตาเถร อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมระดับตําบลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและประชาชนตําบลบางตาเถร อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมของตําบลบางตาเถร อําเภอสองพ่ีน้องจังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางตาเถร จํานวน 16 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ระดับลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 2) 
กลุ่มประชาชนในตําบลบางตาเถร จํานวน 99 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 3) กลุ่มผู้นําทางวัฒนธรรม จํานวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ระดับลึกเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชนในการส่งเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมตําบลบางตาเถรในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จําแนกรายด้านของ
วัฒนธรรม ดังน้ีด้านประเพณีท้องถิ่น มีศักยภาพในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งสองกลุ่มเห็น
ด้วยหากตําบลจะทําการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีท้องถิ่น และต้องการให้อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีท้องถิ่นใน
ระดับค่อนข้างสูง ส่วนความสามารถในการจัดการ ทั้งสองกลุ่มเห็นว่ามีความสามารถค่อนข้างสูง แต่
องค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าความสามารถด้านการจัดโครงสร้างองค์การยังอยู่ในระดับตํ่า ส่วน
ประชาชนเห็นว่าความสามารถในการควบคุมดูแลยังอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนาประเพณี
ท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลไม่ตระหนัก และไม่ต้องการท่ีจะพัฒนา จึงไม่ได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับความสามารถในการจัดการ ส่วนประชาชนก็ไม่ตระหนักในการพัฒนาประเพณีท้องถิ่นเช่นกัน 
แต่เมื่อได้รับการนําเสนอจากผู้วิจัยก็กลับมีความต้องการให้พัฒนาประเพณีท้องถิ่นระดับค่อนข้างสูง
และเห็นว่าความสามารถในการจัดการพัฒนาประเพณีท้องถ่ินอยู่ในระดับสูง โดยควรปรับปรุงด้าน
การจัดโครงสร้างองค์การให้มีความเข้มแข็งขึ้นด้านโบราณสถานและสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น มีศักยภาพในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง องค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับการ
ส่งเสริมโบราณสถานและสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์น้อย ขณะที่ประชาชนมีความตระหนักและ
ต้องการให้ส่งเสริมในระดับค่อนข้างสูงรวม ทั้งเห็นว่าสามารถจัดการได้ในระดับค่อนข้างสูงทุกด้าน 
ส่วนการพัฒนาโบราณสถาน ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็น มีความต้องการ รวมทั้งเห็นพ้องต้องกันว่า
สามารถพัฒนาโบราณสถานและสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้ในระดับค่อนข้างสูง ด้าน
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ในภาพรวมมีศักยภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถ่ินไม่มากนัก ขณะที่ประชาชนมี
ความตระหนัก และต้องการให้อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถิ่นในระดับค่อนข้างสูง 
รวมท้ังเห็นว่าความสามารถในการจัดการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุก
ด้านด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถ่ินไม่มากนัก ขณะที่ประชาชนมี
ความตระหนัก และต้องการให้อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถิ่นในระดับค่อนข้างสูง 
และเห็นว่าความสามารถในการจัดการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
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ด้านภาวะผู้นําในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับค่อนข้างสูงด้านภาษาถิ่น มีศักยภาพใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างตํ่า โดยองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญกับภาษาถิ่นไม่
มากนัก และไม่เห็นความจําเป็นเร่งด่วนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือพัฒนาวัฒนธรรมด้านน้ีแต่อย่างใด 
ส่วนประชาชนมีความตระหนักและต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนาภาษาถิ่นในระดับปานกลางเช่นกัน 

จุฑารัตน์  ตํานานวัน (2551) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นําและแนวทางการจัดการการพัฒนาตําบล 
เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และแนวทางการจัดการพัฒนาตําบล
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 3 ด้าน คือ การจัดการความขัดแย้ง การส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วม และการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยการใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านภายในตําบล โดยมีพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงดอย อําเภอ
ดอยสะเก็ด และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

ผลการศึกษา พบว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงดอยใช้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ในการจัดการพัฒนาตําบลเชิงดอย มิติหลักที่นํามาใช้ คือ การมี
อิทธิพลอย่างอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) และมิติที่รองลงมา คือ มิติการกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation: IS) สําหรับแนวทางการจัดการพัฒนาตําบล พบว่าแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งใช้การจัดการความขัดแย้งแบบไกล่เกลี่ย โดยเชิญคู่กรณีมาเจรจาหรือสอบถามเหตุผล มี
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานส่วนตําบลและประชาชนในตําบล ทั้งระดับร่วมคิด
ร่วมลงมือปฏิบัติ และร่วมแก้ปัญหา การจัดทําแผนพัฒนาตําบล พบว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเชิงดอย มีส่วนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลโดยกําหนดมาจากนโยบายการทํางาน และจะเข้า
ร่วมประชุมจัดทําแผนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ําเสมอ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหียะ ใช้ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการการพัฒนาตําบลแม่เหียะ มิติหลักที่นํามาใช้ คือ การจัดการ
ภายใต้เง่ือนไขเชิงรับ และมิติที่รองลงมาคือ การให้รางวัลตามสถานการณ์ สําหรับแนวทางในการ
จัดการความขัดแย้งเฉพาะความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าน้ัน มีการ
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติงานโดยการใช้คําพูดชักชวน โน้มน้าว แต่ในระดับประชาชนพบว่ามี
การแจกสิ่งของให้กับประชาชนเพ่ือชักจูงให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
พบว่าบทบาทในการจัดทําแผนฯ เป็นของคณะกรรมการท่ีได้แต่งต้ังขึ้นเท่าน้ัน 

จตุพร  เสถียรคง (2557) ศึกษาเรื่องแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด ประจาปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศครบทุกด้าน ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) และการวิจัยภาคสนาม (Field 
research) โดยเก็บจากผู้บริหารระดับสูง และคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจาปี พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2556 จานวน 10 หน่วยงาน 
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ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด ประจาปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ทั้ง 10 หน่วยงาน มีรูปแบบที่
คล้ายคลึงกันโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือนามาเป็นข้อมูลสาหรับ
กําหนดเป้าประสงค์และการดําเนินการ การนํามาปฏิบัติ มีการสื่อสารและปรับทัศนคติของบุคลากร
ให้เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลง การให้ทุกฝ่ายทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ โดยเน้น
การตรวจสอบ ประเมินหาข้อบกพร่อง และนํามาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผล ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นําและปัจจัยการบริหาร 
กล่าวคือ ผู้นําหน่วยงานทุกระดับให้การยอมรับและเล็งเห็นความสําคัญของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพงาน โดยมีการส่งเสริมให้มีการนํา
หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน โดยเน้นจัดการเชิง (Strategic 
management) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total quality management: TQM) โดยให้
ทุกคนมีส่วนร่วมเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า มีการปรับปรุงแก้ไขตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ความเป็นเลิศ เน้นการมีธรรมมาภิบาล (Good governance) การทํางานเป็นทีม การบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result based management: RBM) การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การแบบ
สมดุล (Balanced scorecard) การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทํางานเพื่อนาไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best practices) และสร้างนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน อย่างสมํ่าเสมอ หลักและ
วิธีการบริหารดังกล่าวจึงถือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือกําหนดรูปแบบการพัฒนา
องค์การเพ่ือนาไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศครบทุกด้าน 

มานิตย์  พูลมะเริง (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงาน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (X̄=2.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ด้านการก่อสร้างถนน ด้านการจัดระบบนํ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และด้านการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตามลําดับ 

ปภานวิน  ศิริรวง (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกผลการศึกษาพบว่าความพึง
พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านพบว่าอยู่่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และมีความพึงพอใจรายด้านเรียงตามลําดับ ดังน้ี อันดับหน่ึง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์ ใน
ภาพรวมปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อันดับสองความพึงพอใจด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 อันดับสามความพึงพอใจ ด้าน
กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อันดับสี่ความพึง
พอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

37 

 

วาทินี  ทะปัญญา (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่นา
เรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
น้ี คือ ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา จํานวน 365 คน ผลการศึกษาโดยรวม 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจด้าน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ ความพึงพอใจด้านการส่งเสริม
การศึกษา ความพึงพอใจด้านอาชีพ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โอภาส  มงคลพิพัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลพลวงทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีเป็นการศึกษาระดับ
และมาตรการเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะและศึกษามาตรการ
ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ตามบทบาทภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 งานนิพนธ์เป็น
การศึกษาในเชิงปริมาณ และเสริมด้วยการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ โดยผลของการศึกษามีข้อค้นพบดังน้ี 
กลุ่มกิจกรรมท่ีมีระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก ได้แก่ งานลอยกระทง งานประเพณีว่ิงควาย การ
จัดงานรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ส่วนกลุ่มกิจกรรมที่อยู่ในระดับความพึงพอใจ
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การขุดลอกคูคลอง การส่งเสริมการออก
กําลังกายฮูลาฮุบ และประเด็นสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนอยากให้จัดทําโครงการพัฒนามากที่สุด 
เรียงลําดับได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย และการ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง 

ชนิกานต์  วงษ์กรณ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 44 ปีขึ้นไป - 54 ปี ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรและมีรายได้น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5,000 บาท และ
พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตําบลกระแจะ 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านระบบบริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ ด้าน
สถานที่/ สิ่งอํานวยความสะดวกผู้รับบริการ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับพึงพอใจมากทั้ง 3 ด้าน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกระแจะ ในด้านสถานที่/ สิ่งอํานวยความสะดวกผู้รับบริการ ซึ่งมีความพึงพอใจเป็นอันดับ
สุดท้ายและเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จําแนกตาม สถานภาพของประชาชนในเรื่องเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่า ประชาชนที่มา ติดต่อขอรับบริการจําแนกตาม เพศ 
อายุและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมาติดต่อ
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ขอรับบริการท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันที่
นัยสําคัญทางสถิติ .05 

ธนวรรณ  แสวงศรี (2556) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.1 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 24.9 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า ร้อยละ 41.2 อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ร้อย
ละ 20.2 และมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 37 การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับดังน้ี ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา อําเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ พบว่า ประชาชนมีระดับความพึง
พอใจต่อการให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพในภาพรวมแตกต่างกัน จะมี
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พิมณภัทร์  สรรประสิทธ์ิ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการขอรับเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา: ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายกผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา: ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2. ปัจจัย
ด้านคุณภาพในการให้บริการ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 3. ปัจจัยที่สนับสนุนต่อความ
พึงพอใจของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนในการขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา: ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีความสัมพันธ์กัน 

อิทธิกร  ทับทิมทอง (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลลําไทร 
อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ยุคลธร  อรรถศิริ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมารับบริการสาธารณะ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 38- 47 ปี ระดับ
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การศึกษามัธยมศึกษา อาชีพอิสระ (เกษตรกร, รับจ้าง, ค้าขาย) และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 6 – 
10 ปี ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย 
อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ 
2) ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะองค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางซ้าย อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง แตกต่างกัน 

สาธิต  วายลม (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน ที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ และเพื่อ
เปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหาร ส่วนตําบลผักขะ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ 
ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
จํานวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการแจกและเก็บ
ข้อมูลได้ คืนจํานวนร้อยละร้อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ t- Test และ One – way 
ANOVA และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลผักขะ พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงลําดับค่าเฉล่ีย จากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านไฟฟ้าหรือแสงสว่าง รองลงมาคือ ด้านประปา และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาเป็นลําดับ
สุดท้ายคือ ด้านถนน ตามลําดับ 2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมี อาชีพ 
แตกต่างกัน มีความพึง พอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ 
ไม่แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนประชาชนท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชลนิชา  สมภักดี (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การ บริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษา ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง ตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านบรรเทาสา ธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากร
ที่ ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร ส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว จํานวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยทําการแจกและเก็บแบบสอบถามได้เต็มจํานวนร้อยละร้อย 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-Test และ One-way ANOVA เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
ตัวแปร โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธีLSD ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การ บริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบรรเทาสาธารณ
ภัยหลังจากเกิดภัย รองลงมาคือ ด้านการบรรเทาสา ธารณภัยขณะเกิดภัย และด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ ด้านการบรรเทาสาธารณภัยก่อนเกิดภัย ตามลําดับ 2. ผลการ เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองตะเคียนบอน 
จังหวัดสระแก้ว จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการ สมรส 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านบรรเทา
สาธารณะภัย ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตาม สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนประชาชนท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณะ ภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน ไม่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไม่เป็นไป ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 




