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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง“การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ”สามารถสรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการ
ทําวิจัย ดังน้ี 
   ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัย 
   ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย 
   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกใช้
วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) และวิธีการวิจัยจากข้อมูลที่มาจากการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น 
(Unobtrusive Research) เพ่ืออธิบายถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ และใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้
เลือกสุ่มตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการมา 5 แห่ง ได้แก่ อบต.บางปลา
อบต.บางเสาธงอบต.แพรกษาใหม่อบต.บางโฉลง และอบต.เทพารักษ์ ซึ่งมีผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 
สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ มีดังน้ี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีแนวทางหลัก 
คือ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis / Demand Analysis / Global Demand และ Trend) และการประเมินสถานการณ์ภายนอก
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง อบต. ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาทั้ง 5 แห่ง ใช้เครื่องมือที่เหมือนกันทั้งหมด คือ SWOT Analysis 
มาวิเคราะห์ ซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลมาจากการจัด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจําทุก ๆ เดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ 
พร้อมท้ังนําปัญหา ข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยให้แต่ละส่วนงานเป็นผู้
ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น 
ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ คําร้องต่าง ๆ จากประชาชน เช่น ขอให้
ซ่อมแซมผิวจราจร ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน เป็นต้น 
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 ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์การ พบว่า 
จุดแข็ง (Strength) ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่เป็นกรณีศึกษาน้ันมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ด้าน
โครงสร้างองค์การจะมีการจัดสายงานเป็นหมวดหมู่ตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีระบบหรือ
ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณอย่างเป็นข้ันตอน ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามกรอบ
อัตรากําลัง รวมท้ังระบบจัดอบรมและเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรอย่าง มีระบบข้ันตอนในการทํางาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังบุคลากรในองค์การมีจํานวนเพียงพอ เหมาะสมกับงาน และมีค่านิยมร่วมกันใน
การให้บริการท่ีดีแก่ประชาชนส่วนจุดอ่อน (weaknesses) ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่เป็นกรณีศึกษา
น้ัน ส่วนใหญ่มีจุดอ่อนที่คล้ายคลึงกันในส่วนของโครงสร้างขององค์การที่ขาดการประสานงานระหว่างงาน
ท่ีดีก่อให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน อีกทั้งบุคลากรบางคนยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่ง
จําเป็นต้องได้รับการอบรมพัฒนาเพ่ิมเติม และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โอกาส 
(Opportunity) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นกรณีศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ทําให้ประชาชนและ อบต. มีรายได้สูง นอกจากน้ี รัฐบาลยังมี
นโยบายส่งเสริมให้ อบต. นําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนอุปสรรค (Threat) จะ
เป็นประเด็นเก่ียวกับแนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลท่ัวประเทศ และ
แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตําบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว เป็น
สถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการด้วย 
 2.การกําหนดกลยุทธ์ของกรณีศึกษาเมื่อมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือทราบถึง
สถานภาพปัจจุบันขององค์การแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ โดยนําจุดแข็ง
และโอกาสขององค์การมาทําการวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ (vision) โดยแสดงถึงหลักการที่
ท้องถ่ินยึดถือกันมาตั้งแต่อดีต และบ่งบอกแนวทางการดําเนินงานในปัจจุบันและในอนาคตที่องค์การจะ
ดําเนินการ เมื่อองค์การกําหนดวิสัยทัศน์แล้วจะมีการกําหนดพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ือเป็นการกําหนดส่ิงที่ท้องถ่ินจะต้องทํา และจัดทําเป้าประสงค์ตามลําดับ โดยยุทธศาสตร์องค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของจังหวัดสมุทรปราการ จะคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาคไปสู่
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามลําดับ ซึ่งการดําเนินการนั้นจะมีลําดับข้ันตอนดังน้ีคือ คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาคมท้องถ่ินประชุมเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
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ส่วนตําบล ต่อมาผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพ่ือให้ความเห็นชอบเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว จากนั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 3.การนํากลยุทธ์ปฏิบัติของกรณีศึกษา พบว่า ที่มาของการจัดทําโครงการต่าง ๆ จะมาจากการ
จัดประชาคมตําบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทําโครงการต่าง ๆ จะมาจากนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยท่ีมาของงบประมาณของ
โครงการต่าง ๆ จะมาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ๆ เอง เช่น รายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น และมาจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล นอกจากนี้ ในส่วน
ของโครงการเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจะได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้วย 
 ประเด็นที่ 4 การติดตามและประเมินผลของกรณีศึกษา พบว่า หลังจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลแต่ละแห่งจะกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ๆ และกําหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต / โครงการ และค่าเป้าหมายในระยะ 4 ปี เพื่อใช้สําหรับการประเมินผลโครงการและกล
ยุทธ์ตามลําดับ แล้วจะนํามาสรุปในภาพรวมเพ่ือประเมินแผนยุทธศาสตร์ต่อไป โดยหน่วยงานจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันจากการที่ อบต. พบว่าการติดตามและประเมินผลนั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การติดตามและ
ประเมินผลยุทธ์ศาสตร์การติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม จัดทํา
โดยท้องถ่ินเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 
สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า  
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดทํา
บริการสาธารณะ อยู่ในระดับมาก (X̄=3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายอบต. พบว่า ประชาชนมีความพอใจต่อ
การจัดทําบริการสาธารณะของอบต.เทพารักษ์มากที่สุด (X̄=3.72) รองลงมาคืออบต.บางปลา (X̄=3.61) 
อบต.แพรกษาใหม่ (X̄=3.53) อบต.บางเสาธง (X̄=3.50) และอบต.บางโฉลง (X̄=3.49) 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดสมุทรปราการในการจัดทําบริการสาธารณะ  
 ด้านการจัดให้มีและบํารุงรักษาทางอยู่ในระดับปานกลาง (X̄=3.50) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการจัดไฟส่องถนนมากที่สุด (X̄=3.53) รองลงมาการดูแลรักษาไฟส่อง
ถนนและความเพียงพอของถนนของ อบต. โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.50) การดูแล บํารุงรักษา ถนนของ 
อบต. (X̄=3.49) และการดูแลการจราจรทางนํ้า (X̄=3.48) 
 ด้านการรักษาความสะอาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (X̄=3.42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการดูแล บํารุงรักษา พื้นที่สาธารณะในท้องถ่ินมากที่สุด (X̄=3.51) 
รองลงมาคือการรักษาความสะอาดของถนน (X̄=3.50) การรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าและการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.41) และการรักษาความสะอาดทางนํ้า (X̄
=3.25) 
 ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄=3.58) เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในความพึงพอใจต่อระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อประจําถ่ิน (เช่น
ไข้เลือดออก มือเท้าปาก วัณโรค เป็นต้น) และการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในชุมชนมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (X̄=3.61) รองลงมาคือประสิทธิภาพในการ
ควบคุมและระงับโรคติดต่อประจําถ่ินอย่างมีมาตรฐาน (X̄=3.59) และการให้การศึกษาและคําแนะนํา
เก่ียวกับโรคติดต่อแก่ประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงอันตราย การแพร่ระบาดหรือการติดต่อ การรักษา รวมถึง
วิธีป้องกัน (X̄=3.50) 
 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(X̄=3.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากที่สุด (X̄=3.65) 
รองลงมาคือการให้ความรู้เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ (X̄=3.60) มีการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̄=3.58) ความเพียงพอของเครื่องมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̄=3.57) และการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันสาธารณภัย (X̄
=3.52) 
 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄=3.63) เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมมากที่สุด (X̄=3.67) 
รองลงมาคือการทํานุบํารุงศาสนา (X̄=3.65) มีการส่งเสริมวิถีแห่งการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ (X̄=3.64) 
ความเพียงพอในจัดการศึกษาในพื้นที่ (X̄=3.61) และการส่งเสริมการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ (X̄=3.57) 
 ด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄=3.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการในพ้ืนที่มากท่ีสุด (X̄=3.67) 
รองลงมาคือความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ (X̄=3.64) ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนา
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เยาวชน (X̄=3.63) ความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก (X̄=3.60) และความพึงพอใจในการส่งเสริม
พัฒนาสตรี (X̄=3.55) 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄=3.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ดูแล 
และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด (X̄=3.60) รองลงมาคือการจัดและดูแลรักษา
ต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตรับผิดชอบของท้องถิ่นและการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.57) การส่งเสริมให้ประชาชนลดขยะมูลฝอย และ
การคัดแยกขยะ และการนํากลับมาใช้ประโยชน์ (X̄=3.56) และการให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ (X̄=3.53) 
 ด้านศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถ่ินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄
=3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในการบํารุงรักษาศิลปะในท้องถ่ินและการ
รักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̄=3.67) รองลงมาคือการรักษาแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านานและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม การปลุกจิตสํานึกให้คน
ในท้องถ่ินตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินและการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมอันดีให้กับ ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (X̄=3.65) 
 
สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 จาการศึกษาทําให้ได้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผลท่ีได้นํามากําหนด
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดผลสูงสุดมาเป็นยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งได้ผลยุทธ์ศาสตร์หลัก 2 ข้อดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐแบบประสานความร่วมมือ  
    2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ มี ข้ันตอนในการดําเนินการอยู่ 4 ข้ันตอน ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการกําหนดกลยุทธ์การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
ของกลยุทธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ วรางคณา  ผล
ประเสริฐ (2553) กล่าวถึง การจัดการเชิงยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วยข้ันตอนพ้ืนฐาน 4 ข้ันตอนคือ 
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(Strategic  Analysis) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) การนํากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ(Strategic  Implementation) และการประเมินและควบคุมกลยุทธ์(Strategic 
Evaluation and Control) สอดคล้องกับแนวคิดของ Wheelen & Hunger (2006) ที่ ได้ กําหนด
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กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์พื้นฐานไว้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(Environmental Scanning) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
(Strategy Implementation) และการประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control)  
 นอกจากน้ีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จตุพร  เสถียรคง (2557) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ์แห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ ท่ีพบว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด ประจําปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ทั้ง 10 หน่วยงาน มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันโดยเร่ิมจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลสาหรับกําหนดเป้าประสงค์และกล
ยุทธ์การดําเนินการ การนํากลยุทธ์มาปฏิบัติ มีการสื่อสารและปรับทัศนคติของบุคลากรให้เปิดใจรับความ
เปลี่ยนแปลง การให้ทุกฝ่ายทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ โดยเน้นการตรวจสอบ ประเมิน
หาข้อบกพร่อง และนํามาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์  ตํานานวัน (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นําและแนว
ทางการจัดการการพัฒนาตําบล พบว่าแนวทางการจัดการพัฒนาตําบล ซึ่งแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งใช้การจัดการความขัดแย้งแบบไกล่เกลี่ย โดยเชิญคู่กรณีมาเจรจาหรือสอบถามเหตุผล มีการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานส่วนตําบลและประชาชนในตําบล ทั้งระดับร่วมคิดร่วมลงมือ
ปฏิบัติ และร่วมแก้ปัญหา การจัดทําแผนพัฒนาตําบล พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงดอย มี
ส่วนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลโดยกําหนดมาจากนโยบายการทํางาน และจะเข้าร่วมประชมุจัดทําแผน
ร่วมกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ   
 ส่วนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการในการ
จัดทําบริการสาธารณะ อยู่ในระดับมาก (X̄=3.57)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภานวิน  ศิริรวง (2555) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายกผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางสมบูรณ์ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทินี  ทะ
ปัญญา (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาผลการศึกษาโดยรวม 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชนิกานต์  วงษ์กรณ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ในด้านระบบบริการ ด้าน เจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก
ผู้รับบริการ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ  แสวงศรี (2556) 
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 4 ด้าน อยู่ในระดับ
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มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุคลธร  อรรถศิริ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย อําเภอโพธ์ิ
ทอง จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาธิต  วายลม (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ พบว่า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ใน ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลนิชา  สมภักดี (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ บริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน 
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การ บริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์  พูลมะเริง (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̄=2.68) 
 
 อภิปรายผลการศึกษาในส่วนของการเสนอยุทธศาสตร์หลัก 2 ประการดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารงานภาครัฐแบบประสานความร่วมมือ โดยอาศัยการร่วมมือกันของ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยรัฐเป็นเพียงการอํานวยการให้เกิดความร่วมมือในการจัดทําบริการ
สาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Total Quality Management : TQM) ใน
ประเด็นของการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ หลักการน้ีกําหนดว่าหน่วยงานหรือองค์การต้องให้
ความสําคัญกับฝ่ายสนับสนุนและผู้รับบริการทุกคนในองค์การต่างมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างคุณภาพ
องค์การ ดังน้ันการทํางานร่วมกันเป็นทีมจึงเป็นสิ่งจําเป็นหลักการของ TQM ซึ่งอธิบายได้ว่า ผลงานของ
หน่วยงานจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์จากทุกคนรวมกัน นอกจากจะอาศัย
ความร่วมมือจากคนในองค์การแล้ว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงองค์การภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งความร่วมมือจากภาคเอกชนอาจทําได้หลาย
แนวทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านการสนับสนุนเงินทุนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของรัฐ หรือ
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ภาคเอกชนดําเนินการอยู่ก็ได้ ก็จะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินมากข้ึน นอกจากน้ีการได้รับความร่วมมือจากภาคประชขาสังคมก็มี
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ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะตามหลักการของการกระจายอํานาจแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะต้องเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมากขึ้น ซึ่งภาคประชาสังคมจะเป็นกลไกที่สําคัญที่จะแสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลมิได้ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
เท่าน้ัน แต่จะรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ินด้วย โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการรับฟังความต้องการจากประชาชนในท้องถ่ิน อีกท้ังแนวคิดการบริหารงานภาครัฐในยุค
ปัจจุบันและอนาคตจะมุ่งเน้นแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ มากข้ึน โดยรัฐไม่
ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถ่ินก็ดีจะปรับเปลี่ยนตนเองจากการเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารงานท้ังหมดลงมาเป็นการให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
สร้างความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของตน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 โดยมุ่งเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารและการจัดการบริการสาธารณะ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสารสมัยใหม่มาเป็นปัขขัยสําคัญในการดําเนินงาน องค์กรต่าง ๆ รวมถึงภาคราชการจึง
มีความจําเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่โลกของยุคดิจิทัลเช่นกัน รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศสู่
ประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภาครัฐจะเป็นองค์กร
หลักในการทําหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ดังนั้น ภาครัฐรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะต้องปรับตัวให้เป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งจะต้องทํางานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับภาครัฐ สิ่งสําคัญคือบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มีมุมมองที่กว้างขึ้น มีการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือนํามาสนับสนุนหรือทดแทนคนในการทํางานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ประหยัด ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องปรับตัวเองเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ซึ่ง
อาจใช้วิธีการในการผสมผสานการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทํางานร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูลเพื่อระบบการจัดการต่าง ๆ ที่เป็นออนไลน์ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุก
สถานท่ี ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและประหยัดด้วย 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1. องค์การบริหารส่วนตําบลควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดหรือมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในด้านการวางแผนเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การบริหารส่วนตําบล
มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. ในการจัดทําแผนขององค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการบูรณาการความคิดเห็นจากทุกภาค
สว่น โดยเฉพาะอย่างภาคประชาชน และภาคเอกชนในชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคใน
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจะได้นําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1.การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
สมุทรปราการเท่าน้ัน ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย 
  2. ควรทําการศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการศึกษาแยกตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการกําหนดกลยุทธ์การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการติดตามและ
ประเมินผลกลยุทธ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละข้ันตอนมากกว่าการศึกษาในภาพรวม 
 
 




