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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครังนี้ ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  และ (2) ศึกษาและเสนอยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพือ่
ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ  
 ระเบียบวิธีวิจยัของการศึกษาครังนี ใชรู้ปแบบการวจิั้ ้ ยท่ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิง
สาํรวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจาํนวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบรวบรวม็
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 ่ ่ รวมกลุ่มตวัอยา่ง 
1,112 คน จาํนวนนีไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดของกลุมตวัอยางโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน เกบ้ ่ ่ ่ ่ ็
รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนมาได ้1,011 คน คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของกลุมตวัอยางทงัหมด ่ ่ ้ 1,112 
คน การวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลเป็นรูปแบบตารางวเิคราะห์ประกอบคาํบรรยาย สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่ ่ ่  คาการถดถอยพหุคูณ และ่ คาสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์่
ของเพียร์สนั 
  ผลการศึกษาพบวา ่ (1) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา ่ 10M ท่ีสาํคญัคือ องคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถินใช้่ ่ วสัดุอุปกรณ์ เชน รถเขน็ขยะ และรถบรรทุก่  ในจาํนวนท่ีเหมาะสม และบุคลากร
ขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ใหบ้ริการประชาชนตามเวลาท่ีกาหนด เชน จดัเกบขยะํ ่ ็ ตรงตามเวลา และ 
(2) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรกาหนดํ และใชย้ทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ ท่ีจดัแบงเป็น ่ 5 ดา้น เรียงตามลาํดบั
ความสาํคญั ไดแ้ก ่ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นการกาหนดกรอบเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาํ
หนวยงานและบุคลากรตน้แบบ ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมชน และดา้นการใชเ้ทคโนโลยี่ ้  
 
คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ ยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการ การใหบ้ริการประชาชน องคก์รปกครองสวน่  
                  ทอ้งถิน่  ปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ
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Abstract 
 Purposes of this research were to (1) examine administrative efficiency for people services of 
local organizations, (2) examine and suggest administrative strategy for people services of local 
organizations according to the Sufficiency Economy Philosophy.  
 Research methodology was designed as mixed methods research using quantitative research as 
principal mean and supported by qualitative research. The quantitative research was 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, 
standard deviation, multiple regression, and Pearson’s Correlation Coefficient.  
 Research findings were (1) the significant administrative efficiencies of 10M were the local 
organizations' use of materials, such as, garbage carts and trucks at the resonable number, moreover, the 
local organizations' personnel exercising people services in suitable time, such as, punctual garbage 
collection, and (2) the significant administrative strategy, the local organizations should originate and 
implement an administrative strategy for people services of local organizations according to the 
Sufficiency Economy Philosophy, consisted of 5 aspects in priority, public relations, limitation of 
performance time frame, development of organization and ideal personnel, establishment of community 
leader, and technology application. 
 
Keywords: Efficiency, strategy, administration, people services, local organizations,  
         the Sufficiency Economy Philosophy  
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ความนํา 
 แนวคิดหรือหลกัการสาํคญัขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามระบอบประชาธิปไตยประการ่ ่
หน่ึง คือ การกระจายอาํนาจใหก้บประชาชน หรือตวัแทนของประชาชนท่ีอยใูนทอ้งถิน หรือองคก์รของั ่ ่
ประชาชนในทอ้งถิน เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถินบริหารจดักา่ ่ ร หรือตดัสินใจเกยวกบกจกรรมใี่ ั ิ นทอ้งถิน่
ตามความตอ้งการและความจาํเป็นของประชาชนเอง (of people) มิใชตามคาํสงัหรือตามความตอ้งการของ่ ่
คนภายนอกทอ้งถิน และเพือ่ใหป้ระชาชน หรือตวัแทนของประชาชนท่ีอยใูนทอ้งถินและมาจากการเลือกตงั่ ่่ ้
เป็นผูด้าํเนินการบริหารจดัการดว้ยตวัเอง (by people) ในรูปของคณะกรรมการ อนัมิใชการบริหารงานโดย่
คนภายนอกท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีแทนประชาชนในทอ้งถิน รวมทงัเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถินไดรั้บประโยชน์่ ่้
จากการบริหารจดัการนนั หรือเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการนนั เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของประชาชนใน้ ้
ทอ้งถิน ่ (for people) ทงั้ นี โดยมีความเช่ือวา ้ ่ ประชาชนภายในทอ้งถินยอมรู้และเขา้ใจปัญหา และแนวทาง่ ่
แกไขปัญหาไดดี้กวาคนภายนอกทอ้งถิน เพื่อ้ ่ ่ สร้างและสนบัสนุนใหป้ระชาชนในทอ้งถิน หรือองคก์ร่
ปกครองสวนทอ้งถินให้่ ่ เขม้แขง็ ตลอดทงัเช่ือวา การบริหารจดัการ้ ่ แบบรวมอาํนาจหรือรวมศูนยข์องรัฐบาล
ไมสามารถตอบสนองความตอ้่ งการท่ีหลากหลายของประชาชนไดอ้ยางครอบคลุม ทวัถึง และทนัตอ่ ่่
สถานการณ์ เม่ือเป็นเชนนี รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจึงสนบัสนุนใหมี้การ่ ้ กระจายอาํนาจในการ
บริหารจดัการทอ้งถินให้่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ไปดาํเนินการในรูปขององคก์ารหรือหนวยงานของรัฐ่
ท่ีสงักดราชการบริหาั รสวนทอ้งถิน่ ่  
 องคก์รปกครองสวนทอ้งถินไทย่ ่ ไดมี้ววิฒันาการและมีความสาํคญัควบคูกบการปกครองของไทย่ ั
ตลอดมา องคก์รปกครองสวนทอ้งถินมี ่ ่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทวัไป่  ไดแ้ก องคก์ารบริหารสวนตาํบล ่ ่
เทศบาล และองคก์ารบริหารสวนจงัหวดั และรูปแบบพิเศษ ไดแ้ก กรุงเทพมหานคร แ่ ่ ละเมืองพทัยา 
การศึกษาครังนี มุงศึกษา้ ้ ่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถินของไทยท่ีประกอบดว้ย่ ่  (1) องคก์ารบริหารสวน่
จงัหวดั 76 แหง่  (2) เทศบาล 2,440 แหง่  (แบงยอยเป็น ่ ่ 3 ระดบั ไดแ้ก ่ เทศบาลนคร 30 แหง่  เทศบาลเมือง 
178 แหง่  และเทศบาลตาํบล 2,232 แหง่  (3) องคก์ารบริหารสวน่ ตาํบล 5,335 แหง่  (4) องคก์รปกครอง
ทอ้งถินรูปแบบพิเศษ่  (กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา) 2 แหง่  รวมทงัสิน้ ้  7,853 แหง่  (ท่ีมา : องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2558 สวนวิจยัและพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง่
สาํนกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมสงเ่ สริมการปกครองทอ้งถิน่ ) 
 องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ มีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวก้ฎหมาย เชน เทศบาล บญัญติัไว้่ ใน
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบบัแกไขเพิมเติม ้ ่ อาํนาจหนา้ท่ีนนัครอบคลุม้ ทงั้ การรักษาความ
สะอาด การจดัเกบขยะ ็ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง นอกจากนี ใน้ พระราชบญัญติักาหนดํ
แผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน้ ่ ่ ่  พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกาหนดํ
อาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ไดก้าหนดให้ํ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่
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มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินของตนเอง่  ท่ี
สาํคญัเชน การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง่  รวมทงั้ การกาจดัมูลฝอยํ  สิง่
ปฏิกลู และนาํเสีย้  ตลอดจนการสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล เป็นตน้ ไมเพียง่
เทานนั ่ ้ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ อีก เชน่  พระราชบญัญติั
สาธารณสุข พทุธศกัราช 2535 รวมตลอดทงัพระร้ าชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาหนดอาํนาจหนา้ท่ีํ ท่ีเกยวขอ้งกบการี่ ั บริหารจดัการขยะของหนวย่
การปกครองทอ้งถิน่ ไวด้ว้ยในมาตรา 14 หมวด 3 การหา้มทิงสิงปฏิกลูมูลฝอยในท่ีสาธารณะ มาตรา ้ ่ 31 
หา้มมิใหผู้ใ้ดปลอยปละละเลยใหมี้สิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจมองเห็น่ ่
ไดจ้ากท่ีสาธารณะ และมาตรา 33 หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือทิงสิงปฏิกลู มูลฝอย นาํโสโครกหรือสิงอ่ืนใดล้ ่ ่้ งบ
ถนนหรือในทางนํ้า เป็นตน้ 

 ปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงมีความสาํคญัยงิ ได้ิ ่ ช้ีใหเ้ห็นถึงแนวการดาํรงอยแูละปฏิบติัตนของ่
ประชาชนในทุกระดบั ตงัแตระดบับุคคล ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ้ ่ ระดบัสงัคม จนถึงระดบัรัฐ ทงัใน้
การพฒันา การบริหารจดัการ และบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลางเพ่ือใหก้าวทนัตอโลกยคุ้ ่
โลกาภิวตัน ์ทุกวนันี หนวยงานตาง ๆ ทงัภาครัฐและภาคเอกชน ไดมี้การนาํปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงมา้ ่ ่ ิ้
ปรับใชใ้นการบริหารจดัการทงัในทางวิชาการและในทางปฏิบติั้ กนอยางกวา้งขวางั ่     

 การศึกษาครังนี้ ้  เป็นการศึกษาท่ีเกยวกบการบริหาี่ ั รจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถิน โดยเฉพาะอยางยงิ เทศบาลนคร ซ่ึงเป็นหนวยงานของรัฐ่ ่ ่่ ่  อนัเป็นลกัษณะของ
การศึกษาเพื่อ “พฒันาหนวยงาน่  อนัไดแ้ก่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ” ท่ีเนน้ดา้นการใหบ้ริการประชาชน
ในเร่ืองการจดัเกบขยะ โ็ ดยมี "ปัญหาการวจิยั" คือ "องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ บริหารจดัการเพ่ือ
ใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองการจดัเกบขยะ็ อยางไมมีประสิทธิภาพ่ ่ เทาท่ีควร่  รวมทงัขาดยทุธศาสตร์การ้
บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชน" ในเวลาเดียวกน ั ขอ้เทจ็จริงยงัปรากฏวา่ เทาท่ีผานมา ่ ่ องคก์าร
ปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ไดป้ระสบกบัปัญหาเกยวกบประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และปัญหาเกยวกบี่ ั ี่ ั
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชน ตวัอยางเชน ่ ่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่
ประชาสมัพนัธ์ ใหข้าวสาร หรือเผยแพรขอ้มูลขาวสาร่ ่ ่ เกยวกบการใหบ้ริกี่ ั ารประชาชนไม่มากเพียงพอ และ
ใหบ้ริการประชาชนดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมเทาท่ีควร่  เชน ขนขยะโดยใชแ้รงงานคน่  ตลอดทงัการท่ี้
องคก์ารปกครองสวนทอ้งถินขาดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนการจดัตงัแกนนาํในชุมชนเพื่อ่ ่ ้
ดูแลและประสานงานในเร่ืองการใหบ้ริการประชาชน และขาดยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัและเหมาะสมในการใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจ่ ิ่
พอเพียง เหลานีเป็นตน้่ ้  (ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์
เกยวกบการจดัเกบขยะ ี่ ั ็ 2 คน ไดแ้ก่ (1) นายกษิดิเดช ชุติมนัต ์์ ตาํแหนง่ สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 กนยายนั  2558 ระหวางเวลา ่ 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สภาเขตกรุงเทพมหานคร และ 
(2) นางสาวสุมาลี เทศี ตาํแหนงเจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดชาํนาญงาน่  สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 กนยายน ั
2558 ระหวางเวลา ่ 15.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร่ )   
  ในสวนของความสาํคญัของปัญหาการวิจยั หรือความสาํคญัของปัญหาเกยวกบการบริหารจดัการ่ ี่ ั
ดงักลาว อาจกลาวไดว้า ่ ่ ่ หากองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองการ
จดัเกบขยะ็ อยางไมมีประสิทธิภาพ่ ่ เทาท่ีควร่  รวมทั้งขาดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการ
ประชาชน และไมมีการแกไขแลว้ ยอมเกดผลเสีย หรือความเดือดร้อน ่ ้ ่ ิ ซ่ึงแบงเป็น ่ 3 ดา้น หน่ึง ด้าน
หน่วยงาน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (1) ทาํใหก้ารบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ไมไดม้าตร่ ฐาน ไมทนัตอเหตุการณ์ ไมทนัสมยั และไมเป็นสากล ่ ่ ่ ่ (2) ทาํใหก้ารบริหาร
จดัการขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ไมไดรั้บการยอมรับ ่ (3) ทาํใหก้ารบริหารจดัการขององคก์รปกครอง
สวนทอ้งถิน่ ่ ไมสอดคลอ้งกบความตอ้งการของประชาชน ่ ั (4) หากองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ บริหาร
จดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนโดยเฉพาะในเร่ืองการจดัเกบขยะอยางมีประสิทธิภาพ็ ่  ถือเป็นการปฏิบติังาน
เชิงรุก แตถา้่ ขาดประสิทธิภาพกเทาเป็นการปฏิบติัการเชิงรับ ซ่ึงไมเป็นการ็ ่ ่ บริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ
ประชาชนและท่ีตรงประเดน็และไดผ้ล (5) ทาํใหปั้ญหาการใหบ้ริการประชาชน โดยเฉพาะการจดัเกบขยะ็
ขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ขยาย เพิม่  และสะสมมากขึน้  (6) สร้างความลาํบากตอกระบวนการนาํขยะ่
ไปรีไซเคิล้  (recycle) ขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  และ (7) ทาํใหข้าดการเพิมมูลคาใหก้บขย่ ่ ั ะอยางมี่
ประสิทธิภาพ สอง ด้านบคลากรของหน่วยงาน คือ บคลากรของุ ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (1) ทาํให้
บุคลากรไมไดรั้บการยอมรับจากประชาชน และ ่ (2) ทาํใหบุ้คลากรขาดขวญักาลงัใจ และขาดแรงดลใจในํ
การปฏิบติังานเพ่ือใหบ้ริการประชาชนอยางเตม็กาลงัความสามารถ่ ํ  และสาม ด้านประชาชนหรือสังคม (1) 
ทาํใหป้ระชาชนไมไดรั้บบริการ หรือไมไดรั้บการตอบสนองใ่ ่ นเร่ืองการจดัเกบขยะท่ีสอดคลอ้งกบความ็ ั
ตอ้งการของประชาชนจากองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  (2) ทาํใหป้ระชาชนขาดความเล่ือมใสศรัทธาในการ
บริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  (3) ทาํใหป้ระชาชนเดือดร้อนไมได้่
รับบริการท่ีดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจากองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  สงผลดา้นลบตอคุณภาพชีวิต่ ่
ของประชาชน ตอสงัคม และตอประเทศชาติ่ ่  
  ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความสาํคญัและความจาํเป็น ตลอดจนอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  และความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกจพอเพยีง ิ รวมทงั้ ปัญหาการวิจยั ตลอดจน
ตวัอยางปัญหาเกยวกบการบริหารจดัการใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ ี่ ั ่  และความสาํคญั
ของปัญหาดงักลาว จึงทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง ่ “ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่ ” พร้อมกบันาํปรัชญาของ
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เศรษฐกจพอเพียง ิ 8 ดา้นมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหลกั โดยคาดหวงัวาการศึกษาครังนีจะเกดประโยชน์่ ิ้ ้
ทงัในทางวิชาการ และทางปฏิบติัตอหนวยงาน บุคคล และประชาชน้ ่ ่  
 
วตัถประสงค์ของการวจัิยุ  
  1. เพื่อศึกษาปัญหาเกยวกบการบริหารจดัการเพ่ือี่ ั ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวน่
ทอ้งถิน่   
  2. เพื่อศึกษาและเสนอยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง
สวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ  
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
  กรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบดว้ย กรอบแนวคิดการวิจยัสวนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ ่ (เหตุ) และกรอบ
แนวคิดการวิจยัสวนท่ีเป็นตวัแปรตาม ่ (ผล) โดยกรอบแนวคิดการวิจยัสวนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ่  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบวตัถุประสงคก์ารวิจยัของการศึกษาครังนีั ้ ้  คือ "ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนของ
องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงท่ีิ จดัแบงเป็่ น 5 ดา้น" (สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) ทงั ้ 5 ดา้นนนั ไดแ้ก ้ ่ (1) ยทุธศาสตร์ดา้นการประชาสมัพนัธ์ (2) ยทุธศาสตร์
ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมชน ้ (3) ยทุธศาสตร์ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี(4) ยทุธศาสตร์ดา้นการกาหนดกรอบํ
เวลาในการปฏิบติังาน และ (5) ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหนวยงานและบุคลากรตน้แบบ ่  
 สาํหรับกรอบแนวคิดการวิจยัสวนท่ีเป็นตวัแปรตาม่  คือ “ปัจจยัท่ีมีสวนสาํคญัตอประสิทธิภาพใน่ ่
การบริหารจดัการท่ีเรียกวา ่ 11M” ซ่ึงประกอบดว้ย 11 ดา้น ไดแ้ก ดา้น ่ (1) การบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษย ์(Man) (2) การบริหารจดัการงบประมาณ (Money) (3) การบริหารจดัการงานทวัไป ่ (Management) 
(4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (Material) (5) การบริหารจดัการคุณธรรม (Morality) (6) การใหบ้ริการ
ประชาชน (Market) (7) การบริหารจดัการขาวสาร หรือขอ้มูลขาวสาร ่ ่ (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบ
แผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบติังาน (Minute) (10) การ
ประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) (11) การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน 
(Measurement) แต่ผูศึ้กษานาํมาปรับใช ้10 ดา้น โดยตดัดา้นการใหบ้ริการประชาชนออก สาํหรับเหตุผลท่ี
ตดัดา้นนีออก เพราะการศึกษาครังนีไดเ้นน้เร่ืองการใหบ้ริการประชาชนอยแูลว้้ ้้ ่  และเพื่อป้องกนมิใหเ้กดั ิ
การศึกษาซาํซอ้นกน้ ั  ผูศึ้กษาจึงไมไดเ้ลือกนาํดา้นการใหบ้ริการประชาชน่ ดงักลาว่ มาปรับใชด้ว้ย ทงั ้ 10 
ดา้น ไดแ้ก ดา้น ่ (1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Man) (2) การบริหารจดัการงบประมาณ (Money) 
(3) การบริหารจดัการงานทวัไป ่ (Management) (4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (Material) (5) การ
บริหารจดัการคุณธรรม (Morality) (6) การบริหารจดัการขาวสาร หรือขอ้มูลขาวสาร ่ ่ (Message) (7) วิธีการ 
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ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (8) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบติังาน 
(Minute) (9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) (10) การวดัผล หรือการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (Measurement) ตอจากนีไปเรียกวา ่ ่้ 10M (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559, หนา้ 268-269), 50 แนวคิด 
ตัวชีว้ดั ตัวแบบของการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการท่ียัง่ยืน (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์ฟร์
เพซ) ดงัภาพท่ี 1 
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                ตัวแปรอิสระ (เหต)ุ                             ตัวแปรตาม (ผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวางตวัแปรอิสระกบตวัแปรตาม่ ั  
ท่ีสอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ั 2 ขอ้ ของการศึกษาครังนี้ ้  

 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาครังนี้ ้ ใชรู้ปแบบการวิจยั (research design) ท่ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิง
สาํรวจ (survey study) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจาํนวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเกบรวบรวมขอ้มู็ ล แบบสอบถามไดผ้านการทดสอบ่ เพื่อหาคาความเท่ียงตรง่  หรือเพ่ือหาคาความ่

ปัจจัยทีมี่ส่วนสําคญัต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่รียกว่า 11M แต่นํามา
ปรับใช้ 10 ด้าน เรียกว่า 10M 
---------------------------------------------------------- 

1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Man) 
2) การบริหารจดัการงบประมาณ (Money)  
3) การบริหารจดัการงานทวัไป ่ (Management)  
4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (Material)  
5) การบริหารจดัการคุณธรรม (Morality)  
6) การบริหารจดัการขาวสาร หรือขอ้มูล่  
    ขาวสาร ่ (Message)  
7) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค  
     (Method)  
8) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลา 
    ในการปฏิบติังาน (Minute)  
9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม  
     (Mediation)  
10) การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน 
     (Measurement) 

ยทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือให้บริการุ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีจั่ด
แบ่งเป็น 5 ด้าน 
----------------------------------------------------
1) ยทุธศาสตร์ดา้นการประชาสมัพนัธ์  
2) ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัตงัแกนนาํใน้  
    ชุมชน  
3) ยทุธศาสตร์ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี  
4) ยทุธศาสตร์ดา้นการกาหนดกรอบเวลาํ  
    ในการปฏิบติังาน  
5) ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหนวยงาน่  
     และบุคลากรตน้แบบ 
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สอดคลอ้งระหวางขอ้คาํถามกบวตัถุประสงคก์ารวิจยั่ ั  (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ไดค้า่  IOC เทากบ ่ ั 0.96 รวมทงัผานการทดสอบเพ่ือหาคาความเช่ือถือไดข้อง้ ่ ่
แบบสอบถามทงัฉบบั หรือเพ่ือหาคา้ ่ สมัประสิทธิอลัฟาของครอนบาค์  (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
ผูศึ้กษาไดท้าํการทดสอบ (pre-test หรือ try out) จากแบบสอบถามจาํนวน 50 ชุด ไดค้าครอนบาค่ เท่ากบ ั
0.93 
 
ประชากรและกล่มตัวอย่างุ  
     ประชากร คือ ประชาชนเป้าหมายทงัหมดท่ีทาํการศึกษา อนัไดแ้ก ประชาชนทงัหมดในเขตพืนท่ี้ ้่ ้
เทศบาลนคร 4 แหง ไดแ้ก ่ ่ (1) เทศบาลนครนนทบุรี จาํนวน 270,609 คน (2) เทศบาลนครนครราชสีมา 
จาํนวน 174,332 คน (3) เทศบาลนครเชียงใหม่ จาํนวน 174,235 คน และ (4) เทศบาลนครหาดใหญ่ จาํนวน 
157,467 คน รวมประชากร 776,643 คน สาํหรับเหตุผลท่ีผูศึ้กษาเลือกเทศบาลนคร หรือเลือกพืนท่ีของ้
เทศบาลนคร 4 แหง อนัไดแ้ก ่ ่ (1) เทศบาลนครนนทบุรี (ภาคกลาง) (2) เทศบาลนครนครราชสีมา (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) (3) เทศบาลนครเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) และ (4) เทศบาลนครหาดใหญ่ (ภาคใต)้ 
เน่ืองจาก (1) เป็นเทศบาลนครขนาดใหญท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุดเรียงลาํดบัจากลาํดบัท่ี ่ 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) (2012). Mathematics for Economists: An Elementary Survey. Whitefish, Montana: Literary 
Licensing, LLC. ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 97.0%  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
  หลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้กกลุมตวัอยาง จาํนวน ่ ่ ่ 1,112 คนแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ
เกบรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาได้็  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) 
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การวเิคราะห์ข้อมล และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ู ข้อมลู  
            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) คาเบ่ียงเบน่
มาตรฐาน (standard deviation) หรือ S.D. คาการถดถอยพหุคูณ ่ (multiple regression) และคาสมัประสิทธิ่ ์
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient) 
 
สรปุ ผลการวจัิย และอภิปรายผล 
 1. สรปผลุ การวจัิยและอภิปรายผลความคดิเห็นของกล่มตวัอย่างต่อุ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่รียกว่า 10M ซ่ึงประกอบด้วย 
10 ด้าน (สอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ ั 1. วิเคราะห์โดยหาคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่ ่ ) 
ปรากฏวา เม่ือวิเคราะห์่ ในภาพยอยของแตละดา้น ่ ่ กลุมตวัอยาง่ ่ สวนใหญลว้น่ ่ เห็นดว้ยในระดบัปาน
กลางทงั ้ 10 ดา้น ตอประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง่
สวนทอ้งถิน โดยดา้นท่ีสาํคญั่ ่  5 ลาํดบัแรก คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (1) ดา้นการบริหาร
จดัการวสัดุอุปกรณ์ (Material) ไดแ้ก ่ องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ใชว้สัดุอุปกรณ์ เชน รถเขน็ขยะ ่
และรถบรรทุก ในจาํนวนท่ีเหมาะสม (2) ดา้นการบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบติังาน 
(Minute) ไดแ้ก ่ บุคลากรขององคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ใหบ้ริการประชาชนตามเวลาท่ีกาหนด เชน ํ ่
จดัเกบขยะตามเวลา็  (3) ดา้นการวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน (Measurement) ไดแ้ก ่
องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ มีการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบติังานใหบ้ริการประชาชนของ
บุคลากร เชน มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการจดัเกบขย่ ็ ะ (4) ดา้นการบริหารจดัการ
คุณธรรม (Morality) ไดแ้ก ่ บุคลากรขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความ
รับผดิชอบ และ (5) ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Man) ไดแ้ก ่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่
จดับุคลากรเพ่ือใหบ้ริการประชาชนในจาํนวนท่ีมากเพียงพอ เชน มีจาํนวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานจดัเกบ่ ็
ขยะมากเพียงพอกบการใหบ้ริการประชาชนั  พร้อมกนนนั ั ้ เม่ือวเิคราะห์ในภาพรวมทงั ้ 10 ดา้น กลุม่
ตวัอยางสวนใหญลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ่ ่ ่  
    สรุปผลการวิจยัขา้งตน้นี ผูศึ้กษานาํมาอภิปรายผลไดด้งันี ้ ้ เหตุผลสาํคญัท่ีกลุมตวัอยางสวนใหญ่ ่ ่ ่ ซ่ึง
เป็นประชาชนในเขตพืนท่ี้ เทศบาลนคร 4 แหง ไดแ้ก เทศบาลนครนนทบุรี่ ่  เทศบาลนครนครราชสีมา 
เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทงัในภาพยอยของแตละ้ ่ ่
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ดา้น และในภาพรวมทงั ้ 10 ดา้น ดงักลาว ่ แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามี
ความเห็นวา ่ ถึงแมว้า ่ กลุมตวัอยางสวนใหญ่ ่ ่ ่เห็นวา ่ (1) องคก์ารปกครองสว่ นทอ้งถิน่ ใชว้สัดุอุปกรณ์ เชน ่
รถเขน็ขยะ และรถบรรทุก ในจาํนวนท่ีเหมาะสม (2) บุคลากรขององคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ใหบ้ริการ
ประชาชนตามเวลาท่ีกาหนด เชน จดัเกบขยะตามเวลาํ ่ ็  และ (3) องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ มีการ
ตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบติังานใหบ้ริการของบุคลากร เชน มีการสอบถามความพึงพอใจของ่
ประชาชนในการจดัเกบขย็ ะ เป็นตน้ กตาม แตในเวลาเดียวกน กยงัมีกลุมตวัอยางบางสวนไดป้ระสบปัญหา็ ่ ั ็ ่ ่ ่
เกยวกบการบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนของี่ ั องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  จึงทาํใหมี้ความเห็นวา ่
(1) องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ขาดความยดืหยนุ่ในการใหบ้ริการประชาชน เชน ไมไดว้าจา้ง่ ่ ่
บริษทัเอกชนใหม้าจดัเกบขยะ็  (2) องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ขาดความพร้อมในการใหบ้ริการประชาชน
เพื่อรับมือกบเหตุการณ์วิกฤต เชน ในชวงนาํทวม และ ั ่ ่ ่้ (3) องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ใชบุ้คลากรใน
จาํนวนท่ีมากเกนความจาํเป็นใิ นการจดัเกบขยะ็  เป็นตน้ เม่ือเป็นเชนนี จึงมีสวนสาํคญัทาํใหก้ลุมตวัอยาง่ ่ ่ ่้
สวนใหญเห็นดว้ยในระดบัปานกลางดงักลาว แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย่ ่ ่  
   2. สรปผลุ การวจัิยและอภิปรายผลความคดิเห็นของกล่มตวัอย่างต่อุ ยทธศาสตร์การบริหารจัดการุ
เพ่ือให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีจั่ดแบ่งเป็น 5 
ด้าน ทีมี่อทิธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีเ่รียกว่า 10M ทีป่ระกอบด้วย 10 ด้าน (สอดคลอ้ง
กบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ ั 2.) แบงเป็น ่ 2 ขอ้  
   2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุมตวัอยางตอ่ ่ ่ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
เพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงท่ีจดัแบงเป็น ่ ิ ่่ 5 
ดา้น (วิเคราะห์โดยหาคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่ ่ ) เม่ือวิเคราะห์ในภาพยอยของแตละดา้น ปรากฏวา ่ ่ ่
กลุมตวัอยาง่ ่ สวนใหญ่ ่เห็นดว้ยในระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก ่ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ (1) ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ (2) ดา้นการกาหนดํ กรอบเวลาในการปฏิบติังาน (3) ดา้นการพฒันาหนวยงานและบุคลากร่
ตน้แบบ และ (4) ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมชน ในเวลาเดียวกน กลุมตวัอยางสวนใหญเห็นดว้ยในระดบั้ ั ่ ่ ่ ่
ปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี่ และเม่ือวเิคราะห์ในภาพรวมทงั ้ 5 ดา้น ปรากฏวา กลุม่ ่
ตวัอยางลว้นเห็นดว้ยในระดบัมาก ่  
    2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุมตวัอยาง่ ่ ตอยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ่
เพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญ่ ่ าของเศรษฐกจพอเพียงท่ีจดัแบงเป็น ิ ่ 5 
ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา ่ ่ 10M ท่ีประกอบดว้ย 10 
ดา้น (ตวัแปรตาม) (วิเคราะห์โดยหาคาการถดถอยพหุคูณ และคาสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์่ ่ ของเพียร์สนั) 
ปรากฏวา ่ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตาม่ ่
ปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงท่ีจดัแบงเป็น ิ ่ 5 ดา้น ลว้นมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ี่
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เรียกวา ่ 10M ทงั ้ 10 ดา้น ดงันนั ้ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญา่ ่
ของเศรษฐกจพอเพียงิ ท่ีจดัแบงเป็น ่ 5 ดา้นนนั ้ เรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ (1) ดา้นการประชาสมัพนัธ์ (2) ดา้นการกาหนดกรอบเวลาในการปฏิบติังาน ํ
(3) ดา้นการพฒันาหนวยงานและบุคลากรตน้แบบ ่ (4) ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมชน และ ้ (5) ดา้นการใช้
เทคโนโลย ีดงัภาพท่ี 2 
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                                                                           มอิีทธิพลต่อ 
 

ปัจจัยทีมี่ส่วนสําคญัต่อยทธศาสตร์ุ  
การบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ ท่ีจดัแบงเป็น่  5 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ท่ีมีอิทธิพลตอ่  
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา ่ 10M ท่ีประกอบดว้ย 10 ดา้น (ตวัแปรตาม) 

10) ดา้นการวดัผล หรือการประเมินผล
การปฏิบติังาน 

4) ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมช้ น 

3) ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
หนวยงานและบุคลากรตน้แบบ่  

1) ยทุธศาสตร์ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทีจั่ดแบ่งเป็น 5 ด้าน (ตัวแปรอสิระ) 

ปัจจัยทีมี่ส่วนสําคญัต่อประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการทีเ่รียกว่า 10M  
ทีป่ระกอบด้วย 10 ด้าน (ตัวแปรตาม)  

1) ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

5) ดา้นการบริหารจดัการคุณธรรม 

2) ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ 

3) ดา้นการบริหารจดัการงานทวัไป่  

4) ดา้นการบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ 

6) ดา้นการบริหารจดัการขาวสาร ่     
หรือขอ้มูลขาวสาร่  

7) ดา้นวิธีการ ระเบียบ แบบแผน      
หรือเทคนิค 

8) ดา้นการบริหารจดัการเวลา           
หรือกรอบเวลาในการปฏิบติังาน 

9) ดา้นการประสานงาน                
หรือการประนีประนอม 

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการกาหนดํ  
กรอบเวลาในการปฏิบติังาน 

5) ยทุธศาสตร์ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี
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  จากสรุปผลการวิจยัขา้งตน้ ผูศึ้กษานาํมาอภิปรายผลไดด้งันี ้ เหตุผลสาํคญัท่ีกลุมตวัอยางส่ ่ ่วนใหญ่ 
ซ่ึงเป็นประชาชนในเขตพืนท่ีเทศบาลนคร ้ 4 แหง ไดแ้ก เทศบาลนครนนทบุรี่ ่  เทศบาลนครนครราชสีมา 
เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครหาดใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากทงัในภาพยอยของแตละดา้นรวม ้ ่ ่ 4 
ดา้น และในภาพรวมทงั ้ 5 ดา้น ดงักลาว ่ แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามี
ความเห็นวา ่ เน่ืองจากกลุมตวัอยางสวนใหญเห็น่ ่ ่ ่ ถึงความสาํคญั ความจาํเป็น และพึงพอใจตอยทุธศาสตร์่
การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจ่ ิ่
พอเพียงท่ีจดัแบงเป็น ่ 5 ดา้น โดยเฉพาะอยางยงิ ่ ่ (1) ยทุธศาสตร์ท่ีองคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่
ประชาสมัพนัธ์อยางกวา้งขวาง ครอบคลุม และทวัถึงเพื่อใหป้ระชาชนเกดความรู้ความเขา้ใจ และเกด่ ิ ิ่
จิตสาํนึกท่ีดีเกยวกบการใหบ้ริการประชาชนของี่ ั องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง (2) ยทุธศาสตร์ท่ีองคก์ารปกครองสวนทอ้งถิ่ ่นกาหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็ว และชดัเจนในการํ
ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ  (3) ยทุธศาสตร์ท่ี
องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ พฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพขององคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ และ
บุคลากรตน้แบบท่ีมุงเนน้การใหบ้ริการประชาชน่ ขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกจพอเพียงิ  และ (4) ยทุธศาสตร์ท่ีองคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ สนบัสนุนการจดัตงัแกนนาํในชุมชน้
เพื่อดูแลและประสานงานในเร่ืองการใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกจพอเพียงิ  เป็นตน้ เม่ือเป็นเชนนี จึ่ ้ งมีสวนสาํคญัทาํใหก้ลุมตวัอยางสวนใหญเห็นดว้ยในระดบัมาก่ ่ ่ ่ ่
ดงักลาว่  แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย 
 สาํหรับเหตุผลสาํคญัท่ีกลุมตวัอยางเห็นวา ่ ่ ่ “ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชน
ของหนวยการปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพีย่ ่ ิ่ งท่ีจดัแบงเป็น ่ 5 ดา้น เรียงตามลาํดบั
ความสาํคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นการประชาสมัพนัธ์ (2) ดา้นการกาหนดกรอบเวลาในการํ
ปฏิบติังาน (3) ดา้นการพฒันาหนวยงานและบุคลากรตน้แบบ ่ (4) ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมชน และ ้ (5) 
ดา้นการใชเ้ทคโนโลย"ี ดงักลาวนนั ผูศึ้กษามี่ ้ ความเห็นวา ่ เน่ืองจากกลุมตวัอยางยอมรับ และเช่ือมนัวา ่ ่ ่่
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงทงั ิ ้ 5 ดา้นนนั เป็นแนวทางหรือขนัตอนท่ี้ ้
สมเหตุสมผลและเหมาะสมสาํหรับการบริหารจดัการเพือ่ใหบ้ริการประชาชน ท่ีสาํคญัคือ กลุมตวัอยาง่ ่
เช่ือมนัวา หาก่ ่ องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ นาํยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดงักลาวนนัไปปรับใชเ้พื่อให้่ ้
บริการประชาชน โดยเฉพาะอยางยงิ การจดัเกบขยะ แลว้ ยอมมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความสาํเร็จอยางมาก่ ็ ่ ่่  
 
ข้อเสนอแนะ 
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 ขอ้เสนอแนะซ่ึงรวมทงัการเสนอยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือ้ ใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงตอไปนี สอดคลอ้งกบวตัถุประสงคก์ารวจิยัทงั ิ ่ ั้ ้ 2 ขอ้ 
และยงัสอดคลอ้งกบการอภิปรายผลขา้งตน้ ั ดงันี ้  
  1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่รียกว่า 10M คือ องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ซ่ึงรวมทงั้ เทศบาลควรนาํ
ปัจจยัท่ีมีสวนสาํคญัตอ่ ่ ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวน่
ทอ้งถินท่ีเรียกวา ่ ่ 10M ซ่ึงประกอบดว้ย 10 ดา้น ไปปรับใชเ้ป็นแนวคิด (concept) ตวัชีวดั ้ (indicator) หรือตวั
แบบ (model) ของประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพือ่ใหบ้ริการประชาชนโดยเฉพาะดา้นการจดัเกบขยะ็  
สาํหรับขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา ่ 10M เฉพาะท่ีสาํคญั 5 
ดา้น ควรเรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย ดงันี ้  
   1.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (Material) ไดแ้ก่ องคก์รปกครอง
สวนทอ้งถิน่ ่ ควรใชว้สัดุอุปกรณ์ เชน รถเขน็ขยะ และรถบรรทุก่  ในจาํนวนท่ีเหมาะสม  
   1.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบติังาน (Minute) 
ไดแ้ก่ บุคลากรขององคก์รปกครองสว่ นทอ้งถิน่ ควรใหบ้ริการประชาชนตามเวลาท่ีกาหนด เชน จดัเกบขยะํ ่ ็
ตามเวลา  
   1.3 ขอ้เสนอแนะดา้นการวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน (Measurement) ไดแ้ก่ 
องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบติังานใหบ้ริการประชาชนของบุคลากร
ขององคก์รปกครองสวนท้่ องถิน่  เชน มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการจดัเกบขย่ ็ ะ  
   1.4 ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการคุณธรรม (Morality) ไดแ้ก่ บุคลากรขององคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถินควร่ ่ ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความรับผดิชอบ  
   1.5 ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Man) ไดแ้ก่ องคก์รปกครองสวน่
ทอ้งถินควร่ จดับุคลากรเพ่ือใหบ้ริการประชาชนในจาํนวนท่ีมากเพยีงพอกบัการใหบ้ริการประชาชน เป็นตน้ 
ดงัสรุปไวใ้นภาพท่ี 3 
  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา ่ 10M ดงักลาวนี่ ้  มี
แนวโนม้ท่ีจะชวยใหเ้กดประโยชน์ตอปร่ ิ ่ ะชาชนในทิศทางท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการ และความพงึพอใจของ
ประชาชน เชนนี ่ ้ สอดคลอ้งกบแนวคิดของั  เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon). อา้งใน Jay M. 
Shafritz, J. Steven Ott, and Yong Suk Jang. (2011, pp. 116-128). Classics of Organization Theory. 7th 
ed., Boston, Massachusetts: Wadsworth Cengage Learning. ท่ีเนน้ในเร่ืองการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นสาํคญั 



 
 

16

 

 
5. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์(Man) 

 
4. การบริหารจดัการ 

คุณธรรม  
(Morality) 

3. การวดัผล หรือ 
การประเมินผล 
การปฏิบติังาน 
(Measurement) 

   2. เวลา หรือ 
กรอบเวลาในการ 
ปฏิบติังาน (Minute)  

 
1. การบริหารจดัการ 

วสัดุอุปกรณ์ (Material)

แนวคดิ ตวัช้ีวดั และ 
ตวัแบบของประสิทธิ 
ภาพในการบริหาร
จัดการเรียกว่า 10M 

 
ภาพท่ี 3 แนวคิด ตวัชีวดั และตวัแบบ้ ของประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

เพื่อใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกรองสวนทอ้งถิน่ ่ ท่ีเรียกวา ่ 10M 
 
 2. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษายทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือุ ให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีจั่ดแบ่งเป็น 5 ด้าน ท่ีสาํคญัคือ องคก์รปกครอง
สวนทอ้งถิน ซ่ึงรวมทงัเทศบาล่ ่ ้ ควรนาํยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกจพอเพียงท่ีจดัแบงเป็น ิ ่ 5 ดา้น ไปปรับใชเ้ป็นยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ หรือเป็นตวัชีวดั้
สาํคญัสาํหรับการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator หรือ KPI) สาํหรับการวางแผน (planning) การนาํ
แผนไปปฏิบติั (plan implementation) และการประเมินผลแผน (plan evaluation) เกยวกบี่ ั การใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงซ่ึงิ มีสาระสาํคญัเกยวขอ้งกบี่ ั  
(1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กน ั (4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริมสร้างความรู้คู่



 
 

17

คุณธรรม (6) การรวมกลุม ่ (7) การสร้างเครือขาย และ ่ (8) ความสมดุลและการพฒันาท่ียงัยนื่  (วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ) (2550, หนา้ 63-68). การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง. 
กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพโ์ฟรเพซ. โดยยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีจดัแบงเป็น ่ 5 ดา้น นนั ้ ควรเรียง
ตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
    2.1 ยทุธศาสตร์ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก การท่ี่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรมี
ยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการประชาสมัพนัธ์อยางกวา้งขวาง ครอบคลุม และทวัถึงเพื่อใหป้ระชาชนเกด่ ิ่
ความรู้ความเขา้ใจ และเกดจิตสาํนึกท่ีดีเกยวกิ ี่ บัการใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่
ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ  เฉพาะยทุธศาสตร์ท่ีเกยวี่ ขอ้งกบการั สร้างจิตสาํนึกนนั้  พอเทียบเคียงได้
กบัแนวคิดของ จี.พี. กปุตา้ (G.P. Gupta). (2011). Management by Consciousness: A Spirituo-Technical 
Approach. New Delhi: Good Times Books Pvt. Ltd. ท่ีใหค้วามสาํคญักบการบริหารจดัการท่ีมุงสร้าั ่ ง
จิตสาํนึกท่ีดี 
  2.2 ยทุธศาสตร์ดา้นการกาหนดกรอบเวลาในการปฏิบติังาน ไดแ้ก ํ ่ การท่ีองคก์รปกครอง
สวนทอ้งถิน่ ่ ควรมียทุธศาสตร์ท่ีกาหนดํ กรอบเวลาท่ีรวดเร็ว และชดัเจนในการใหบ้ริการประชาชนของ
องคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่  ในสวนท่ีเกยวกบยทุธศาส่ ี่ ั ตร์ท่ีสนบัสนุน
หรือใหค้วามสาํคญักบลกัษณะของการใหบ้ริการท่ีดีและรวดเร็วนนั พอเทียบเคียงไดก้บแนวคิดของ ั ั้ จอห์น 
ดี. มิลเลท็ (John D. Millet) (1954, pp. 397-400). Management in the Public Service: The Quest for 
Effective Performance. New York: McGraw-Hill Book Company. วา ลกัษณะการใหบ้ริการท่ีดีควรเป็น่
การใหก้ารบริการท่ีรวดเร็ว ทนัตอเวลา่ อยาง่ มีมาตรฐาน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใหบ้ริการตาม
ลกัษณะความจาํเป็นเรงดวน่ ่  ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 
  2.3 ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหน่วยงานและบุคลากรตน้แบบ ไดแ้ก การท่ี่ องคก์รปกครอง
สวนทอ้งถิน่ ่ ควรมียทุธศาสตร์ท่ีมุงเนน้่ พฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  
รวมทงัพฒันา้ บุคลากรตน้แบบท่ีมุงเนน้การใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตาม่ ่ ่
ปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ  
   2.4 ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมชน ไดแ้ก การท่ี้ ่ องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่
ควรมียทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการจดัตงัแกนนาํในชุมชนเพื่อดูแลและประสา้ นงานในเร่ืองการใหบ้ริการ
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่   
  2.5 ยทุธศาสตร์ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีไดแ้ก การท่ีองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ่ ควรมี
ยทุธศาสตร์ท่ีใหค้วามสาํคญักบการั ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมในการใหบ้ริการประชาชนของ
องคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่  เฉพาะในสวน่ ของยทุธศาสตร์ท่ีเสนอใหน้าํ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั หรือเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการนนั สอดคลอ้งกบแนวคิดของ ้ ั

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=G.P+Gupta&search-alias=books&field-author=G.P+Gupta&sort=relevancerank
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อีฟราเอม็ เธอร์บนั และลินดา โวโลนิโน (Efraim Turban and Linda Volonino). (2011). Information 
Technology Management. 8th ed., International Student Version. New York: Wiley. ดงัภาพท่ี 4 
 

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีไดแ้ก ่ “การท่ี
องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรมียทุธศาสตร์ท่ีให้

ความสาํคญักบการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมั
ในการใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง 
สวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่ ” 

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัตงัแกนนาํในชุมชน ไดแ้ก ้ ่ “การท่ี
องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรมียทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการ
จดัตงัแกนนาํในชุมชนเพื่อดูแลและประสานงานในเร่ืองการ้

ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  
ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ ” 

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหนวยงานและบุคลากรตน้แบบ ไดแ้ก ่ ่  
“การท่ีองคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรมียทุธศาสตร์ท่ีมุงเนน้พฒันา่
ประสิทธิภาพและคุณภาพขององคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  รวมทงั้  
พฒันาบุคลากรตน้แบบท่ีมุงเนน้การใหบ้ริการประชาชน่ ขององคก์ร 

ปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่ ” 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการกาหนดกรอบเวลาในการปฏิบัํ ติงาน ไดแ้ก ่ “การท่ี 

องคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่ ควรมียทุธศาสตร์ท่ีกาหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็ว ํ  
และชดัเจนในการใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  

ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงิ ” 
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก ่ “การท่ีองคก์ารปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  

ควรมียทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการประชาสมัพนัธ์อยางกวา้งขวาง ครอบคลุม และทวัถึง่ ่
เพื่อใหป้ระชาชนเกดความรู้ความเขา้ใจ และเกดจิตสาํนึกท่ีดีเกยวกบการใหบ้ริการิ ิ ี่ ั
ประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง่ ิ่ ” 

 
ภาพท่ี 4 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ ่  

ตามปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงท่ีจดัแบงเป็น ิ ่ 5 ดา้น 
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