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 บทคดัย่อ 
 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ้ ้  (1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีสวนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาการ่
บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่
ประสบผลสาํเร็จ (2) ศึกษาแนวโนม้การบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวน่
ทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ  และ (3) เสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อ
ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่  
 ระเบียบวิธีวิจยัของการศึกษาครังนี ใชรู้ปแบบการวจิั้ ้ ยท่ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิง
สาํรวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจาํนวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบรวบ็ รวม
ขอ้มูล แบบสอบถามไดผ้านการทดสอบ่ เพือ่หาคาความเท่ียงตรง่  ไดค้าเทากบ่ ่ ั  0.96 และผานการหาคาความ่ ่
เช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.93 ประชากร คือ ประชาชนทงัหมดในเขตพืนท่ีเทศบาลนคร ้ ้ 4 แหง ไดแ้ก เทศบาลนคร่ ่
นนทบุรี เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมประชากร 
776,643 คน สวน่ กลุมตวัอยาง คือ ประชาชน่ ่ ในเขตพืนท่ีเทศบาลนคร ้ 4 แหงดงักลาว ่ ่ รวมกลุมตวัอยา่ ่ ง 
1,112 คน จาํนวนนีไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดของกลุมตวัอยางโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน เกบ้ ่ ่ ่ ่ ็
รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนมาได ้1,011 คน คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของกลุมตวัอยางทงัหมด ่ ่ ้ 1,112 
คน การวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลเป็นรูปแบบตารางวเิคราะห์ประกอบคาํบรรยาย สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก คาเฉล่ีย ่ ่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ่  
  ผลการศึกษาพบวา ่ (1) ปัจจยัท่ีสาํคญัคือ การท่ีผูบ้ริหารขององคก์รปกครองสวนท้่ องถิน่ มีภาวะ
ความเป็นผูน้าํสูงในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญา่ ่
ของเศรษฐกจพอเพียงิ  (2) แนวโนม้การบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ การบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงในอนาคต โดยเฉพาะอยางยงิ ในเร่ืองิ ่ ่ การจดัเกบขยะ มีประสิทธิภาพสูง็
กวาในปัจจุบนั่  และ (3) ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ ผูบ้ริหารของ
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องคก์รปกครองสวนทอ้งถินควร่ ่ เป็นนกับริหารมืออาชีพ และมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง เชน กลา้ริเริม กลา้คิด ่ ่
และกลา้ตดัสินใจเพ่ือสวนรวม่ ในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวน่
ทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ  รวมทงั้ ควรปรับใชป้รัชญาของเศรษฐกจพอเพียงในการบริหาริ
จดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชน โดยเฉพาะอยางยงิ ในเร่ืองการจดัเกบขยะ่ ็่  
 
คาํสําคญั : ปัจจยั แนวทางการพฒันา การบริหารจดัการ การใหบ้ริการประชาชน องคก์รปกครองสวน่  
                  ทอ้งถิน่  ปรัชญาของเศรษฐกจพอเพีิ ยง แนวโนม้ ขอ้เสนอแนะ 
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Abstract 
 Research objectives were to (1) study factors effecting success of administrative development 
guidelines for People Services of local Organizations according to the Sufficiency Economy Philosophy, 
(2) study trends of administrative development guidelines for people services of local organizations 
according to the Sufficiency Economy Philosophy, and (3) suggest administrative development guidelines 
for people services of local organizations according to the Sufficiency Economy Philosophy. 
 Research methodology was designed as a quantitative research of survey research collecting large 
field data with questionnaires. The questionnaires passed pre-test of validity check at level of 0.96 and 
reliability check at level of 0.93. Population was 776,643 residents in 4 City Municipalities of Nontaburi, 
Nakornratchasima, Chiengmai, and Hatyai. Total of 1,112 samples of the 4 City Municipalities were 
calculated by using the Taro Yamane Formula. The total 1,011 completed sets of questionnaire which 
equaled with 90.92% of the 1,112 total samples were returned. Data analysis was represented in 
contingency table with descriptive approach. Statistics for analysis exercised were mean and standard 
deviation.  
 Research findings were (1) the main factor effecting success was the local organizations' 
executives with high leadership of people service administration of local organizations according to the 
Sufficiency Economy Philosophy, (2) the main administrative trend in the future was the higher efficiency 
of people service administration according to the Sufficiency Economy Philosophy, especially on garbage 
collection, than the present time, and (3) the main suggestions of administrative development guidelines, 
the local organizations' executives should be professional executives with high leadership, such as, date to 
originate, dare to think, and dare to make decision for public interests particularly on people service 
administration of local organizations according to the Sufficiency Economy Philosophy, including apply 
the Sufficiency Economy Philosophy in people service administration especially on garbage collection.  
 
Keywords: Factors, development guidelines, administration, people services, local organizations,   
        the Sufficiency Economy Philosophy, trends, suggestions 
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ความนํา 
 การปกครองทอ้งถินมีความสาํคญั่ และจาํเป็นตอประเทศช่ าติและประชาชนอยางมาก่  ประเทศท่ีมี
ระบบการเมืองการปกครองตามอุดมการประชาธิปไตยจะใหค้วามสาํคญักบการกระจายอาํนาจสูั ่องคก์ร
ปกครองสวน่ ทอ้งถินของตนอยางมาก่ ่  เพราะยง่ิองคก์รปกครองสวน่ ทอ้งถินเขม้แขง็่ กจ็ะยง่ิเป็นฐานท่ีมนัคง่
สาํหรับการเมืองการปกครองในระดบัประเทศ สาํหรับประเทศไทยเม่ือรับอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาใช ้
และไดพ้ยายามกระจายอาํนาจสู่องคก์รปกครองสวน่ ทอ้งถินตลอดมา ่ แมจ้ะไมเตม็รูปแบบเหมือนกบ่ ั
ประเทศทางตะวนัตก เชน่  องักฤษ หรือสหรัฐอเมริกา แตกไดพ้ยายามสนบัสนุนการปกครองทอ้งถินให้่ ็ ่
เหมาะสมกบสภาพของสงัคมไทยั  เม่ือมาถึงยคุปัจจุบนั ไดเ้กดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ ิ  สงัคม 
และการเมืองอยางรวดเร็ว ในเวลาเ่ ดียวกน กไดเ้กดการเรียกร้องใหป้รับปรุงการปกครองทอ้งถินของไทย ั ็ ิ ่
หรือใหมี้การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสวน่ ทอ้งถินมากขึน ่ ้ เม่ือเป็นเชนนี การศึกษา่ ้ ในท่ีนีท่ี้
มุงเนน้ศึกษาองคก์รปกครอง่ สวน่ ทอ้งถิน่ โดยเนน้เร่ืองการใหบ้ริการประชาชน เพื่อเป็นแนวทางไปสูการ่
การเสนอขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั จึงเป็นสิง่
สาํคญัและจาํเป็นท่ีควรกระทาํ กลาวไดว้า ่ ่ การปกครองทอ้งถิน่ ไทยมี 2 รูปแบบ แบงเป็น่ รูปแบบทวัไปคือ ่
องคก์ารบริหารสวนจงัหวดั่  เทศบาล และองคก์ารบริหารสวนตาํบล และ่ รูปแบบพิเศษคือ  กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพทัยา โดยทุกรูปแบบมีอาํนาจหนา้ท่ีเกยวกบการใหบ้ริการประชาชนี่ ั ตามท่ีบญัญติัไวก้ฎหมาย เชน ่
อาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบบัแกไขเพิมเติม อาํนาจ้ ่
หนา้ท่ีนนัครอบคลุมทงั้ ้ การรักษาความสะอาด การจดัเกบขยะ็  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
ในเวลาเดียวกน อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน ยงับญัญติัไวใ้นั ่ ่ พระราชบญัญติักาหนดแผนํ
และขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน้ ่ ่ ่  พ.ศ. 2542 เชน ใน่ หมวด 2 การกาหนดํ
อาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ไดก้าหนดใหอ้งคก์รปกครองสวนทอ้งถินํ ่ ่
มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินของตนเอง่  เป็น
ตน้วา อาํนาจหนา้ท่ีใน่ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง รวมทงั้ การกาจดัํ
มูลฝอย สิงปฏิกลู่  และนํ้าเสีย ตลอดจนการสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล ยงิไป่
กวานนั องคก์รปกครองสวนทอ้งถินยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ อีก เชน่ ่ ่้ ่  พระราชบญัญติั
สาธารณสุข พทุธศกัราช 2535 รวมตลอดทงัพระร้ าชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาหนดอาํนาจหนา้ท่ีํ ท่ีเกยวขอ้งกบการี่ ั บริหารจดัการขยะของหนวย่
การปกครองทอ้งถินไวด้ว้ยในมาตรา่  14 หมวด 3 การหา้มทิงสิงปฏิกลูมูลฝอยในท่ีสาธารณะ มาตรา ้ ่ 31 
หา้มมิใหผู้ใ้ดปลอยปละละเลยใหมี้สิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจม่ ่ องเห็น
ไดจ้ากท่ีสาธารณะ และมาตรา 33 หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือทิงสิงปฏิกลู มูลฝอ้ ่ ย นาํโสโครกหรือสิงอ่ืนใดลงบ้ ่
ถนนหรือในทางนํ้า เป็นตน้ 
  การศึกษาครังนี้ ้  เป็นการศึกษาท่ีเกยวกบการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รี่ ั
ปกครองสวนทอ้งถิน โดยเฉพาะอยางยงิ เทศ่ ่่ ่ บาลนคร ซ่ึงเป็นหนวยงานของรัฐ่  อนัเป็นลกัษณะของ
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การศึกษาเพื่อ “พฒันาหนวยงาน่  อนัไดแ้ก่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ” ท่ีเนน้ดา้นการใหบ้ริการประชาชน
ในเร่ืองการจดัเกบขยะ โดยมี ็ "ปัญหาการวจิยั" คือ "องคก์รปกครองสวนทอ้งถินบริหารจดัการเพ่ือ่ ่
ใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองการจดัเกบขยะ็ อยางไมมีประสิทธิภาพ่ ่ เทาท่ีควร่ " ในเวลาเดียวกน ั ขอ้เทจ็จริงยงั
ปรากฏวา่ เทาท่ีผานมา องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ่ ่ ไดป้ระสบกบัปัญหาเกยวกบี่ ั การบริหารจดัการเพ่ือ
ใหบ้ริการประชาชน เป็นตน้วา ่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ประชาสมัพนัธ์ ใหข้าวสาร หรือเผยแพรข้่ ่ อมูล
ขาวสาร่ เกยวกบการใหบ้ริกี่ ั ารประชาชนไม่มากเพียงพอ และใหบ้ริการประชาชนดว้ยวธีิการท่ีไม่เหมาะสม
เทาท่ีควร่  เชน ขนขยะโดยใชแ้รงงานคน่  (ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือมี
ประสบการณ์เกยวกบการจดัเกบขยะ ี่ ั ็ 2 คน ไดแ้ก่ (1) นายกษิดิเ์ ดช ชุติมนัต ์ตาํแหนง่ สมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 กนยายนั  2558 ระหวางเวลา ่ 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สภาเขต
กรุงเทพมหานคร และ (2) นางสาวสุมาลี เทศี ตาํแหนงเจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดชาํนาญงาน่  
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 กนยายน ั 2558 ระหวางเวลา ่ 15.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร่ )   
  ในสวนของความสาํคญัของปัญหาการวิจยั หรือความสาํคญัของปัญหาเกยวกบการบริหารจดัการ่ ี่ ั
ดงักลาว อาจกลาวไดว้า ่ ่ ่ หากองคก์รปกครองสวนทอ้งถินบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองการ่ ่
จดัเกบขยะ็ อยางไมมีประสิทธิภา่ ่ พเทาท่ีควร่  และไมมีการ่ ปรับปรุงและแกไขแลว้ ยอมเกดผลเสีย หรือความ้ ่ ิ
เดือดร้อน ซ่ึงแบงเป็น ่ 3 ดา้น ไดแ้ก ่ (1) ดา้นหนวยงาน คือ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ่  ทาํใหก้ารบริหาร
จดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินไม่ ่่ สอดคลอ้งกบความตอ้งการของั
ประชาชน ไดม้าตรฐาน ไมทนัตอเหตุการณ์ ไมทนัสมยั และ่ ่ ่ ไมเป็นสากล ่ รวมทงั้ ทาํใหปั้ญหาการใหบ้ริการ
ประชาชน โดยเฉพาะการจดัเกบขยะขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินขยาย ็ ่ ่ เพิม่  และสะสมมากขึน้  (2) ดา้น
บุคลากรของหนวยงาน คือ บุคลากรขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ่  ทาํใหบุ้คลากรไมไดรั้บการย่ อมรับ
จากประชาชน ทาํใหบุ้คลากรขาดขวญักาลงัใจ และขาดแรงดลใจในการปฏิบติังานเพ่ือใหบ้ริการประชาชนํ
ดว้ยความเอาใจใส และ ่ (3) ดา้นประชาชนหรือสงัคม ทาํใหป้ระชาชนไมไดรั้บบริการ หรือไมไดรั้บการ่ ่
ตอบสนองในเร่ืองการจดัเกบขยะท่ีสอดคลอ้งกบความตอ้งการของประชาชนจากองคก์รปก็ ั ครองสวน่
ทอ้งถินอยาง่ ่ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจากองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน ่ ่ ซ่ึงยอม่ สงผลดา้นลบตอคุณภาพ่ ่
ชีวิตของประชาชน และตอสงัคม่  
  ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความสาํคญัและความจาํเป็น อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
สวนทอ้งถิน ่ ่ ความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกจพอเพีิ ยง ปัญหาการวิจยั ตวัอยางปัญหาเกยวกบการบริหาร่ ี่ ั
จดัการใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  และความสาํคญัของปัญหาดงักลาว จึงทาํใหผู้ ้่
ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีสวนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการ่ เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงประสบผลสาํเร็จ่ ิ่  แนวโนม้ 
และขอ้เสนอแนะ” พร้อมกบนาํปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงั ิ มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดสาํคญั โดย
คาดหวงัวาการศึกษาครังนีจะเกดประโยชน์ทงัในทางวิชาการ และทางปฏิบติัตอหนวยงาน บุคคล และ่ ิ ่ ่้ ้้
ประชาชน 
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วตัถประสงค์กาุ รวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีสวนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือ่ ใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงประสบผลสาํเร็จ่ ิ่   
  2. เพื่อศึกษาแนวโนม้การบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่
ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ   
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง
สวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่  
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
  กรอบแนวคิดการวิจยัของการศึกษาครังนี้ ้  ประกอบดว้ย กรอบแนวคิดการวิจยัสวนท่ีเป็นตวั่
แปรอิสระ (เหตุ) และกรอบแนวคิดการวิจยัสวนท่ีเป็นตวัแปรตาม ่ (ผล) โดยกรอบแนวคิดการวิจยั
สวนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวิจยัของการศึกษาครังนีั ้ ้  ประกอบดว้ย (1) 
ปัจจยัท่ีมีสวนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการ่ เพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงประสบผลสาํเร็จ่ ิ่ ท่ีแบงเป็น ปัจจยัภายใน่  
และปัจจยัภายนอก (สอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ ั 1.) และ (2) แนวโนม้การบริหารจดัการ
เพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิ่ ่นตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ  
(สอดคลอ้งกบวัั ตถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) 
 สาํหรับกรอบแนวคิดการวิจยัสวนท่ีเป็นตวัแปรตาม่  คือ การเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการเพือ่ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของ่ ่
เศรษฐกจพอเพียงิ  (สอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ ั 3.) ดงัภาพท่ี 1 
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                ตัวแปรอิสระ (เหต)ุ                             ตัวแปรตาม (ผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการบริหารจัดการเพ่ือ
ให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง (สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.) 

1. ปัจจัยทีมี่ส่วนสําคญัทาํให้แนวทางการพฒันาการบริหาร
จัดการเพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบผลสําเร็จ 
(สอดคลอ้งกบวตัถุประั สงคก์ารวิจยั ขอ้ 1.) แบงเป็น่  
---------------------------------------------------------------------- 
1) ปัจจยัภายใน 
2) ปัจจยัภายนอก 

2. แนวโน้มการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง (สอดคลอ้งกบวตัถุประสงั คก์ารวิจยั ขอ้ 2.) 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวางตวัแปรอิสระกบตวัแปรตาม่ ั  
ท่ีสอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ั 3 ขอ้ ของการศึกษาครังนี้ ้  

 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาครังนี้ ้ ใชรู้ปแบบการวิจยั (research design) ท่ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิง
สาํรวจ (survey study) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจาํนวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเกบรวบรวมขอ้มู็ ล แบบสอบถามไดผ้านการทดสอบ่ เพื่อหาคาความเท่ียงตรง่  หรือเพ่ือหาคาความ่
สอดคลอ้งระหวางขอ้คาํถามกบวตัถุประสงคก์ารวิจยั่ ั  (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ไดค้า่  IOC เทากบ ่ ั 0.96 รวมทงัผานการทดสอบเพ่ือหาคาความเช่ือถือไดข้อง้ ่ ่
แบบสอบถามทงัฉบบั หรือเพ่ือหาคา้ ่ สมัประสิทธิอลัฟาของ์ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
ผูศึ้กษาไดท้าํการทดสอบ (pre-test หรือ try out) จากแบบสอบถามจาํนวน 50 ชุด ไดค้าครอนบาค่ เทากบ ่ ั
0.93 
 
ประชากรและกล่มตัวอย่างุ  
     ประชากร คือ ประชาชนเป้าหมายทงัหมดท่ีทาํการศึกษา อนัไดแ้ก ประชาชนทงัหมดในเขตพืนท่ี้ ้่ ้
เทศบาลนคร 4 แหง ไดแ้ก ่ ่ (1) เทศบาลนครนนทบุรี จาํนวน 270,609 คน (2) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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จาํนวน 174,332 คน (3) เทศบาลนครเชียงใหม่ จาํนวน 174,235 คน และ (4) เทศบาลนครหาดใหญ่ จาํนวน 
157,467 คน รวมประชากร 776,643 คน สาํหรับเหตุผลท่ีผูศึ้กษาเลือกเทศบาลนคร หรือเลือกพืนท่ี้ ของ
เทศบาลนคร 4 แหง อนัไดแ้ก ่ ่ (1) เทศบาลนครนนทบุรี (ภาคกลาง) (2) เทศบาลนครนครราชสีมา (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) (3) เทศบาลนครเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) และ (4) เทศบาลนครหาดใหญ่ (ภาคใต)้ 
เน่ืองจาก (1) เป็นเทศบาลนครขนาดใหญท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุดเรียงลาํดบัจากลาํดั่ บท่ี 1-4 และ (2) 
เป็นเทศบาลนครท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุดในแตละภาค อนัไดแ้ก ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ่ ่
ภาคเหนือ และภาคใต ้ตามลาํดบั 
      กลุมตวัอยาง คือ ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม อนัไดแ้ก ประชาชนในเขตพืนท่ีเทศบาลนคร ่ ่ ่ ้ 4 
แหง่  ดงันี ้ (1) เทศบาลนครนนทบุรี จาํนวน 387 คน (2) เทศบาลนครนครราชสีมา จาํนวน 250 คน (3) 
เทศบาลนครเชียงใหม่ จาํนวน 249 คน และ (4) เทศบาลนครหาดใหญ่ จาํนวน 226 คน รวมกลุมตวัอยาง่ ่  
1,112 คน จาํนวนนีไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดของกลุมตวัอยางโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน ้ ่ ่ ่ ่ (Taro 
Yamane (1973, pp. 727-728). Statistics: An Introductory Analysis. 3nded., New York: Harper and Row 
Publications. ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 97.0%  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
  หลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้กกลุมตวัอยาง จาํนวน ่ ่ ่ 1,112 คนแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ
เกบรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์็ กลบัคืนมาได ้ดงันี ประชาชนในเขตพืนท่ี ้ ้ (1) เทศบาลนครนนทบุรี 
จาํนวน 357 คน (2) เทศบาลนครนครราชสีมา จาํนวน 227 คน (3) เทศบาลนครเชียงใหม่ จาํนวน 224 คน 
และ (4) เทศบาลนครหาดใหญ่ จาํนวน 203 คน รวมกลุมตวัอยางท่ีเกบรวบรวมกลบัคืนมาไดแ้ละนาํไปใช้่ ่ ็
ในการวิเคราะห์ จาํนวน (357+227+224+203=) 1,011 คน คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของกลุมตวัอยางทงัหมด ่ ่ ้
(1,112 คน) 
 
การวเิคราะห์ข้อมล และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ู  
            หลงัจากเกบรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูศึ้กษาไดน้าํมาประมวลและทาํ็ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับคอมพิวเตอร์ จากนนั จึงทาํ้ การวิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency analysis) 
รวมทงัใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ้ (descriptive analytical approach) กลาวคือ ไดท้าํการ่ เขียน
พรรณนาหรืออธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไวใ้ตต้าราง สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ดงัน้ี คาสถิติร้อยละ ่ (percentage) คาเฉล่ีย ่ (mean) และคา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ S.D.  
 
สรปผลการวจัิยุ  และอภิปรายผล 
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  ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการวิจยัและอภิปรายผลควบคูกนไป โดยจดัแบงหวัขอ้่ ั ่ และนาํเสนอเฉพาะหวัขอ้
ท่ีสาํคญัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 2 ขอ้แรกท่ีเกยวขอ้งกบปัจจยั และแนวโนม้ี่ ั การบริหารจดัการ ตามลาํดบั 
สวน่ ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3. ผูศึ้กษาได้
นาํเสนอไวใ้นหวัขอ้ ขอ้เสนอแนะ 
 1. สรปผลุ การวจัิยและอภิปรายผลความคดิเห็นของกล่มตวัอย่างต่อุ ปัจจัยทีมี่ส่วนสําคญัทาํให้แนว
ทางการพฒันาการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงประสบผลสําเร็จ (สอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ ั 1.) วิเคราะห์โดยการนาํขอ้มูล
มาหาคาร้อย่ ละ คาเฉล่ีย ่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่  สรุปไดว้า่ กลุมตวัอยางสวนใหญเห็นดว้ยในระดบัมาก่ ่ ่ ่
ตอ่ ปัจจยัภายใน อนัไดแ้ก การท่ีผูบ้ริหารของ่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ มีภาวะความเป็นผูน้าํสูง เชน กลา้่
ริเริม กลา้่ คิด และกลา้ตดัสินใจเพ่ือสวนรวม่ ในการสงเสริมและพฒันาการบริห่ ารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการ
บริหารจดัการท่ีเกยวขอ้งกบี่ ั  4 ดา้น ไดแ้ก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กน และการ่ ั
เสริมสร้างความรู้คูคุณธรรม่  
    จากสรุปผลการวิจยัขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษานาํมาอภิปรายผลไดด้งันี ้ เหตุผลสาํคญัท่ีกลุมตวัอยางสวนใหญ่ ่ ่ ่ 
ซ่ึงเป็นประชาชนในเขตพืนท่ี้ เทศบาลนคร 4 แหง ไดแ้ก เทศบาลนครนนทบุรี่ ่  เทศบาลนครนครราชสีมา 
เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ เห็นดว้ยในระดบัมากดงักลาว่  แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบั
ปานกลางหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เน่ืองจากกลุมตวัอยางสวนใหญ่ ่ ่ ่ ตระหนกั และเห็นถึง
ความสาํคญัและความจาํเป็นของภาวะความเป็นผูน้าํ เชน การท่ีผูบ้ริหารกลา้ริเริม กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจ่ ่
เพื่อสวนรวม่ วา ่ มีสวน่ สาํคญัยงิตอ่ ่ การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชน โดยเฉพาะการจดัเกบขยะ ของ็
องคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้าหนดไว ้่ ิ ํ่
ยงิไป่ กวา่นนั ้ ปัจจยัภายในดงักลาวนี ่ ้ กลุมตวัอยางสวนใหญ่ ่ ่ ่ยงัเห็นวา มี่ ความสาํคญัมากกวาปัจจยัภายนอก่  
คือ การท่ีองคก์รปกครองสวนทอ้งถินเปิดโอกาสใ่ ่ หป้ระชาชนเขา้มามีสวนรวมในการบริหารจดัการเพ่ือ่ ่
ใหบ้ริการประชาชนอยางจริงจงัและตอเน่ือง่ ่  ซ่ึงแมเ้ป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีความสาํคญั แตกไมสาํคญัเทากบ่ ็ ่ ่ ั
ปัจจยัภายในดงักลาว่  เป็นตน้ 
 2. สรปผลุ การวจัิยและอภิปรายผลความคดิเห็นของกล่มตวัอย่างต่อุ แนวโน้มการบริหารจัดการเพ่ือ
ให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) วิเคราะห์โดยการนาํขอ้มูลมาหาคาร้อยละ คาเฉล่ีย ่ ่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่   
  การศึกษาครังนีใหค้วามสาํคญักบแนวโนม้ ซ่ึงส้ ้ ั อดคลอ้งกบแนวคิดของ มิเชล ซีั . ทอมเซ็ท 
(Michael C. Thomsett). (2015, pp. 1-5). A Technical Approach To Trend Analysis: Practical Trade 
Timing for Enhanced Profits. New Jersey: Pearson Education. ท่ีไดอ้ธิบายคาํวา แนวโนม้ ่ (trend) หมายถึง 
ลกัษณะหรืออาการของกิจกรรมท่ีกาลงัจะเปล่ียนไปในทิศทางหน่ึง และจะคงอยตูอไปจนกระทงัมีการํ ่ ่ ่
เปล่ียนแปลงเกดขึนอีก ิ ้ ทงันี ้ ้ ผูศึ้กษาไดน้าํความหมายของมิเชล ซี. ทอมเซ็ท มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
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กาหนดความหมายของแนวโนม้ ํ เน่ืองจากเป็นการใหค้วามหมายท่ีตรงประเดน็ กะทดัรัด เขา้ใจงาย และ่
สอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวิจยัของการศีกษาครังนี ั ้ ้ โดยหมายถึง ทางหรือแนวทางท่ีกาลงัจะไปหรือํ
เป็นไปในชวงเวลานนั โดยเฉพาะอยางยงิ แนวโนม้ หรือแนวทางท่ีกาลงัจะเป็นไปสาํหรับ่ ่ ํ้ ่ การบริหารจดัการ
เพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่  
  ในสวนของ่ สรุปผลการวิจยั พบวา ่ กลุมตวัอยางสวนใหญลว้นเห็นดว้ยในระดบัมาก วา ่ ่ ่ ่ ่ ในภาพรวม 
ในปัจจุบนัองคก์รปกครองสวนทอ้งถินมีแนวโนม้การ่ ่ บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชน โดยเฉพาะ
อยางยงิ ในเร่ืองการจดัเกบขยะ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ็ ิ่ อยางมีประสิทธิภาพสูงก่ วาในอดีต่  และ
ในภาพรวม ในอนาคตองคก์รปกครองสวนทอ้งถินมีแนวโนม้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อ่ ่
ใหบ้ริการประชาชน โดยเฉพาะอยางยงิ ในเร่ืองการจดัเกบขยะ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ็ ิ่ สูงกวา่
องคก์รปกครองสวนทอ้งถินอ่ืน เชน เทศบาลในจงัหวดัใกลเ้คียง่ ่่ " นอกจากน้ีแลว้ เม่ือวิเคราะห์ในภาพรวม
ทงัหมด พบวา มีคาเฉล่ียรวมอยใูนระดบัเห็นดว้ยมาก้ ่ ่ ่  
    จากสรุปผลการวิจยัขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษานาํมาอภิปรายผลไดว้า ่ เหตุผลสาํคญัท่ีกลุมตวัอยางสวนใหญ่ ่ ่ ่ 
ซ่ึงเป็นประชาชนในเขตพืนท่ี้ เทศบาลนคร 4 แหง่ นนั้  ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากดงักลาว่  แทนท่ีจะเห็นดว้ย
ในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ สืบเน่ืองจากกลุมตวัอยางสวนใหญไดป้ระสบ่ ่ ่ ่
กบขอ้เทจ็จริงเกยวกบการบริหารจดัการเพือ่ใหบ้ริการประชาชน โดยเฉพาะอยางยงิ ในเร่ืองการจดัเกบขยะ ั ี่ ั ่ ็่
ขององคก์ารปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพ่ ิ่ อเพียงในทิศทางท่ีกลุมตวัอยางพึงพอใจการ่ ่
ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินในเขตพืนท่ีของตน่ ่ ้  ประกอบกบกลุมตวัอยางใหค้วามั ่ ่
สนใจและสนบัสนุนการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพยีงท่ีมีการเผยแพรและนาํมาปรับใช้ิ ่
กนอยางกวา้งขวางทงัในหนวยงานภาครัฐและั ่ ่้ ภาคเอกชนดว้ย จนทาํใหก้ลุมตวัอยาง่ ่ เช่ือมนัวา แนวโนม้การ่ ่
บริหารจดัการขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินจะเป็นไปในทิศทางดงักลาว คือ มี่ ่่ ประสิทธิภาพสูงกวาใน่
อดีต และสูงกวาองคก์รปกครองสวนทอ้งถินอ่ืน ่ ่ ่ เป็นตน้ เม่ือเป็นเชนนี จึงมีสวนสาํคญัทาํใหก้ลุมตวัอยาง่ ่ ่ ่้
สวนใหญเ่ ่ ห็นดว้ยในระดบัมากดงักลาว แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย่  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะซ่ึงสอดคลอ้งกบวถัตุประสงคก์ารวิจยั ั 3 ขอ้ ตามลาํดบั ดงันี ้  
  1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาปัจจัยทีมี่ส่วนสําคญัทาํให้แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการ
เพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบ
ผลสําเร็จ แบงเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ่  
   1.1 ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินควรมีภาวะความเป็นผูน้าํ่ ่
สูง เชน กลา้ริเริม กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจเ่ ่ พื่อสวนรวมในการสงเสริมและพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือ่ ่
ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงซ่ึงใหค้วามสาํคญักบ่ ิ ั่
การบริหารจดัการท่ีเกยวขอ้งกบความพอประมาณ ี่ ั ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กน การเสริมสร้างความรู้คูั ่
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คุณธรรม เป็นตน้ (คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกจพอเพียง สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการิ
เศรษฐกจและสงัคมแหงชาติิ ่ . (2548). ประมวลคาํในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดลุยเดช ตั้งแต่พทุธศักราช 2493-2556. ท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพค์รังท่ี ้ 3.  
สาระสาํคญัของปรัชฐญาของเศรษฐกจพอเพียงดงักลาวนี ยงัสอดคลอ้งกบแนวคิดของิ ่ ั้ สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจและสงัคมแหงชาติิ ่  คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกจพอเพียง และิ
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหงชาติ่ . (2550, หนา้ 4-5). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์
ครังท่ี้  3. ปทุมธานี : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจและสงัคมแหงชาติิ ่ . ท่ีสรุปสาระสาํคญัได้
วา ปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงประกอบดว้ย ่ ิ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไมนอ้ย่  เกนไปิ
และไมมากเกนไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น่ ิ ่  (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกยวกบระดบัี่ ั
ของความพอเพียงนนัจะตอ้งเป็นไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเกยวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึง้ ่ ี่
ผลท่ีคาดวาจะ่  เกดขึนจากการกระทาํนนั ๆ อยางรอบคอบิ ่้ ้  (3) การมีภูมิคุม้กนท่ีดีในตวัั  หมายถึง การเตรียม
ตวัใหพ้ร้อมกบผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นตางั ่  ๆ ท่ีจะเกดขึนิ ้  โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้อง
สถานการณ์ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกดขึนในอนาคตทงัใกลแ้ละไกล่ ่ ิ ้ ้  และ (4) เง่ือนไขการตดัสินใจและการ
ดาํเนินกจกรรมตาง ๆ ใหอ้ยใูนระดบัพอเพยีงนนั ตอ้งอาศยัทงัความรู้และคุณธรรมเป็นพืนฐานิ ่ ่ ้ ้ ้  
  สาํหรับขอ้เสนอแนะในสวนท่ีเกยวก่ ี่ บัผูน้าํท่ีมีภาวะความเป็นผูน้าํสูงดงักลาวนี่ ้  พอ
เทียบเคียงไดก้บแนวคิดการั ยกยองและ่ สนบัสนุนคนดีใหเ้ขา้มาปฏิบติังานในหนวยงาน ดงั่ พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยหูวัท่ีทรงใหไ้วใ้นงานลูกเสือแหงชาติ เม่ือวนัท่ี่ ่  11 ธนัวาคม 2512 ณ 
คายลูกเสือวชิราวธุ อาํเภอศ่ รีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีใหค้วามสาํคญักบการยกยองและสนบัสนุนคนดีเขา้สูั ่ ่
ตาํแหนง ไวว้า ่ ่ “..... (ใน) บา้นเมืองนนั้  มีทงัคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทาํใหค้นทุกคนเป็นคนดีไดท้งัหมด ้ ้่ ่
การทาํใหบ้า้นเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใชการทาํใหทุ้กคนเป็นคนดี หากแตอยท่ีู่ ่ ่ การสงเสริมคนดี่
ใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมี้อาํนาจ ไมใหก้อความเดือดร้อนวนุวายได้่ ่ ่ ่่ .....”  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2550). ใต้ร่มพระบารมพีระบรมธรรมิกมหาราชา เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
มหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์หงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั่  
  1.2 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก ่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถินควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี่ ่
สวนรวมในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนอยางจริงจงัและตอเน่ือง่ ่ ่ ่  ในสวนท่ีเกยวกบการมีสวน่ ี่ ั ่
รวมของประชาชนนนั สอดคลอ้งกบแนวคิดของ ่ ั้ ดราราม ไก และเจสสิกา เอม็. วิเวียน (Dharam Ghai and 
Jessica M. Vivian). (2014, pp. 23-49). Grassroots Environmental Action: People's Participation in 
Sustainable Development. New York: Routledge. และรําก บาซูิ  (Rumki Basu). (2009, pp. 467-484). 
Public Administration: Concepts And Theories. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.  
 2. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาแนวโน้มการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
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  2.1 องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  หรือผูน้าํท่ีมีภาวะความเป็นผูน้าํสูงควรมุงเนน้การเพมิ่ ่
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ ในอนาคตสูง
กวาในปัจจุบนั่   
   2.2 องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  หรือผูน้าํท่ีมีภาวะความเป็นผูน้าํสูงควรมุงเนน้การเพมิ่ ่
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ ในอนาคตสูง
กวาองคก์รปกครองสวนทอ้งถินอ่ืน เชน เทศบาลในจงัหวดัอ่ืน่ ่ ่่  
 3. ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัน้ี  
   3.1 องคก์รปกครองสวนทอ้งถินควรบริหารจดัการโดยนกับริหารมืออาชีพ่ ่ เพื่อชวยใหก้าร่
ใหบ้ริการประชาชนประสบความสาํเร็จ เชนนี สอดคลอ้งกบแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ่ ั้ . (2552, หนา้ 
คาํนาํ). แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การประยกุต์ และการพัฒนา. พิมพค์รังท่ี ้ 2. กรุงเทพมหานคร : 
สาํนกัพิมพโ์ฟร์เพซ. ท่ีใหค้วามสาํคญักบภาพรวมการจดัการภาครัฐแนวใหมของไทย ซ่ึงมีสาระสาํคญัท่ีั ่
สนบัสนุนใหมี้นกับริหารมืออาชีพทงัชายและหญิง้  
  3.2 องคก์รปกครองสวนทอ้งถินควรนาํปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงมาปรับใชใ้นการ่ ิ่
บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัเกบขยะ ็ เพิมมากขึน ่ ้ โดยเนน้ในเร่ืองท่ี
ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง เชน กลา้ริเริม กลา้คิด และกลา้่ ่
ตดัสินใจเพ่ือสวนรวมในการสงเสริมและพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร่ ่
ปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศร่ ่ ษฐกจพอเพยีงิ  ขอ้เสนอแนะใหผู้บ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง
นนั ้ สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในท่ีมีสวนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือ่ ใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงประสบผลสาํเร็จ่ ิ่ ดงักลาวไว้่
แลว้ สาํหรับขอ้เสนอแนะเพ่ือชวยใหผู้บ้ริหาร่ ขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ มีภาวะความเป็นผูน้าํสูงตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจพิ อเพียง ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
   3.2.1 ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ไดแ้ก ่ ผูบ้ริหารควรริเริม หรือ่ กลา้ตดัสินใจเพือ่สวนรวม่
โดยมีการวางแผน หรือเตรียมความพร้อมเพื่อใหบ้ริการประชาชนไวล่้วงหนา้อยางรัดกมุและรอบคอบ่ ทงัใน้
ภาวะปกติ และในภาวะวิกฤต เชน นาํทว่ ่้ ม ขอ้เสนอแนะเกยวกบการวางแผนนนั สอดคลอ้งกบแนวคิดขอี่ ั ั้
แพท็ริค เจ. มอนตานา และ บรูส เอช. ชาร์โนว ์(Patrick J. Montana and Bruce H. Charnov). (2015). 
Management. 5 ed. New York: Barron's Educational Series. ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะสาํคญัของการวางแผนไว้
วา การวางแผน่ เป็นสวนหน่ึงของการบริหารจดัการ การวางแผนชวยเพิมประสิทธิภาพของหนวยงาน และ่ ่ ่่
ชวยลดความเส่ียง ่ กระบวนการวางแผนประกอบดว้ย 3 ขนัตอน ไดแ้ก การเลือกหรือกาหนดจุดหมาย้ ่ ํ
ปลายทาง (choosing a destination) การประเมินทางเลือกทงัหลาย ้ (evaluating alternative routes) และการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือก (deciding the specific course of your plan) การวางแผนยงัชวยแสดงใหเ้ห็น่ ถึงสิงท่ี่
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หนวยงานจะ่ ดาํเนินการ โดยประกอบดว้ย 4 คาํถาม ไดแ้ก ่ ขณะนีเราอยท่ีูไหน เรากาลงัจะมุง้ ่ ํ ่ ไปท่ีจุดหมาย
ใด เราจะไปเพ่ืออะไร และเราจะไปท่ีนั้นไดอ้ยางไร่  
   3.2.2 ดา้นความมีเหตุผล ไดแ้ก ผูบ้ริหาร่ ควรกลา้ริเริม ่ กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจ
เพื่อสวนรวม่ โดยมุงเนน้ใหบ้ริการประชาชน่ บนพืนฐานของ้ เหตุผลท่ีคาํนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ ตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนอยางตอเน่ือ่ ่ ง เชนนี สอดคลอ้งกบแนวคิดของ่ ั้  จอห์น ดี. มิล
เลท็ (John D. Millet). (1954, pp. 397-400). Management in the Public Sector: The Quest for Effective 
Performance. New York: McGraw-Hill Book Company.  ท่ีใหค้วามสาํคญักบลกัษณะของการใหบ้ริการั ท่ี
ดี สรุปไดด้งันี ้ (1) การใหก้ารบริการรวดเร็วทนัตอเวลา่ อยาง่ มีมาตรฐาน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
ใหบ้ริการตามลกัษณะความจาํเป็นเรงดวน่ ่  ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ และเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้(2) การใหก้ารบริการตอเน่ือง คือ การใหก้ารบริการแก่ ่ผูรั้บบริการอยางตอเน่ือง่ ่  และ 
(3) การใหก้ารบริการท่ีมีความกาวหนา้ คือ การพฒันางานการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนผู ้้
มารับบริการ ใหมี้มาตรฐานงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณภาพความพึงพอใจในการมา
รับบริการ 
   3.2.3 ดา้นความสมดุลและการพฒันาท่ียงัยนื่  ไดแ้ก ่ ผูบ้ริหารควรริเริม่  หรือกลา้
ดาํเนินงานเพ่ือสวนรวม่ ่ อยางชดัเจนและตอเน่ือง่ ่ โดยใหบ้ริการประชาชนในทิศทางท่ีคาํนึงถึงความสมดุล
และการพฒันาท่ียงัยนืควบคู่ ก่นไป กลาวคือ เสริมสร้างและเพิมพนูความรู้ความเขา้ใจใหก้บประชาชนั ่ ั่  เชน ่
ใหข้อ้มูลขาวสารเกย่ ี่ วกบขยะเปียกหรือขยะสดกบขยะแหง้ และขยะท่ีนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก ั ั
(recycle) ควบคูไปกบการปลูกฝังประชาชนให้่ ั เกดความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม เชน ไมทิงขยะอนัตราย ิ ่ ่ ่่ ้
ขยะติดไฟ และขยะปนเป้ือนเชือโรค้ ท่ีทาํลายคุณภาพชีวิตและสิงแวดลอ้ม่   
   3.2.4 ดา้นการสร้างเครือข่าย ไดแ้ก ่ ผูบ้ริหารควรกลา้คิด และกลา้ริเริม่ เพื่อ
สวนรว่ มโดยใหบ้ริการประชาชนดว้ยการสร้างเครือขาย และ่ ใชเ้ครือขาย่  หรือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยั เชน อินเทอร์เน็ต ่ (internet) และส่ือสงัคม (social media) ทงัภายในและภายนอกหนวยงาน้ ่  เฉพาะ
ขอ้เสอนแนะท่ีเป็นแนวคิดเกยวกบการสร้างเครือขายนนั พอเทียงเคียงไดก้บแนวคิดของี่ ั ่ ั้ สตีเฟน โกลสมิท 
และวิลเล่ียม ดี. เอก็เกอร์ส (Stephen Goldsmith and William D. Eggers). (2004). Governing by Network: 
The New Shape of the Public Sector. Massachusetts: Brookings Institution Press and the Innovations. ท่ีได้
อธิบายถึงการบริหารจดัการของหนวยงานภาครัฐในยคุแหงเครือขาย ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองปัจจยัสาํคญัภายใน่ ่ ่
ท่ีจาํเป็นสาํหรับการสร้างเครือขาย วิธีดาํเนินงานโดยใชเ้ครือขายใหบ้งัเกดผลสาํเร็จ่ ่ ิ  วิธีการสงบริการ่
สาธารณะของหนวยงานของรัฐในสวนกลางและหน่ ่ ่วยการปกครองทอ้งถินโดยใชเ้ครือขายใหส้าํเร็จ ตลอด่ ่
ทงัวิธีการท่ีผูบ้ริหารของรัฐปรับเปล่ียนจากการบริหารจดัการแบบเดิมมาเป็นการบริหาร้ จดัการโดยการสง่
บริการสาธารณะผานทางเครือขายรวมกนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอ่ืน ๆ เชน หนวยงานท่ีไมสงักด่ ่ ่ ั ่ ่ ่ ั
ภาครัฐนอกจากนนั ้ ในส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีใหน้าํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั หรือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยัมาใชใ้นการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนนนั สอดคลอ้งกบแนวคิดของ ้ ั อีฟราเอม็ เธอร์บนั
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, ลินดา โวโลนิโน, และจอร์ช อาร์. วดู (Efraim Turban, Linda Volonino, Gregory R. Wood). (2015, pp 59-
85). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth. 10th 
Edition International Student Version, New York: Wiley.  
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