
    
 

 

 
บทท่ี 6 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 1” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ธุรกิจชุมชน ด้านเกษตร ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเด็กและเยาวชนและการศึกษา ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พร้อมกับพัฒนาแผนกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้ง 7 ด้าน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสรุปผลการวิจัยใน
แต่ละประเด็นและข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการอบรมการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
  (1) เกิดแนวความคิดใหม่จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในรูปแบบเดิม 
  (2) เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินงาน การจัดทำแผนขององค์กรได้
ชัดเจน 
  (3) การพัฒนาการวางแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงจากประชาคมอาเซียน 
  (4) ความรู้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแต่ละ
ระดับเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 
 2) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
  (1) นำไปปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ อปท. ในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ ทั้งนี้
ต้องมีการนำเอาข้อมูลของระดับประเทศ (นโยบายภาครัฐ) และดูความเป็นไปได้ของคนในชุมชน 
ทั้งนี้ เพ่ือหาความชัดเจนของตำบลเป็นรูปธรรมและเกิดความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) นำไปปรับใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
  (3) การนำไปสร้างความเข้าใจให้นักบริหารระดับองค์กรในการตัดสินใจ การ
วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประชาชน พร้อมกับปัญหาที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 
ตารางที่ 6.1   การวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับน้ำหนัก
  ความสำคัญ  
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ลำดั
บ 

การบริหารปกครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจฝ่าย

ผู้บริหาร 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ

ฝ่ายปฏิบัติการ 

ค่าเฉลี่ย
ฝ่าย

ผู้บริหาร 

ค่าเฉลี่ย
ฝ่าย

ปฏิบัติการ 
1 การจัดการปกครอง มาก ปานกลาง 2.60 2.49 

2 การบริหารนโยบายสาธารณะ มาก มาก 2.80 2.69 
3 การเสริมสร้างเครือข่ายภาคี ปานกลาง ปานกลาง 2.07 2.19 

4 การทำพันธะสัญญา ปานกลาง ปานกลาง 2.20 2.46 

5 ภารกิจหน้าที่ ปานกลาง ปานกลาง 2.20 2.11 

รวม  ปานกลาง ปานกลาง 2.37 2.39 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 6.1 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการส่วนใหญ่มีระดับความรู้
ความเข้าใจระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 และ 2.39 คะแนน ตามลำดับ จากการให้
น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) การจัดการปกครอง อปท. ฝ่ายผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 คะแนน ส่วนฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 คะแนน รองลงมา คือ 2) การบริหารนโยบายสาธารณะ อปท. ฝ่าย
ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 และ 2.69 
คะแนน ตามลำดับ 3) การเสริมสร้างเครือข่ายภาคี อปท. ฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้
ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 และ 2.19 คะแนน ตามลำดับ 4) การทำ
พันธะสัญญา อปท. ฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และ 2.46 คะแนน ตามลำดับ และ 5) ภารกิจหน้าที่ อปท. ฝ่ายผู้บริหารและ
ฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และ 2.11 คะแนน 
ตามลำดับ 
ตารางที ่6.2  การวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
  เรียงตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ  

ลำดั
บ 

การบริหารปกครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจฝ่าย

ผู้บริหาร 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ

ฝ่ายปฏิบัติการ 

ค่าเฉลี่ย
ฝ่าย

ผู้บริหาร 

ค่าเฉลี่ย
ฝ่าย

ปฏิบัติการ 
1 ด้านความเป็นเลิศด้านการ

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

มาก มาก 2.85 2.89 

2 ความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมี

มาก มาก 2.90 2.84 
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ส่วนร่วมของประชาชน 
3 ด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ 
มาก มาก 3.00 2.98 

รวม  มาก มาก 2.92 2.90 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 6.2 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และ 2.90 คะแนน ตามลำดับ 
จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) ด้านความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม อปท. ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และ 2.89 คะแนน ตามลำดับ รองลงมา คือ 2) ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อปท. ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และ 2.84 คะแนน ตามลำดับ และ 3) ด้านการเสริมสร้าง
สันติสุขและความสมานฉันท์ อปท. ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และ 2.98 คะแนน ตามลำดับ 
 จากการวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิเคราะห์การ
บริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการยกระดับที่สำคัญที่สุด 
คือ เริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กร คือ บุคลากรควรต้องมีแนวความคิดนอกกรอบแต่อยู่บน
พ้ืนฐานของกฎหมาย ตามหลักแนวคิด "พัฒนาคน พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิต พัฒนาจิตใจ"  
6.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 1” การวิจัยในครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการ
เขียนแผนกลยุทธ์ของ อปท. ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้ดังนี้  
 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัยภายใน
ด้อยแต่ปัจจัยภายนอกเอ้ือ โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ W (weakness) ในลักษณะ
การใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจัยพบว่า โอกาสขององค์กร คือ อปท . 
สามารถได้รับงบประมาณ และการสนับสนุนจากภายนอกหน่วยงาน เช่น  สสส. สปสช. และ ททท . 
เป็นต้น อีกทั้ง อปท. มีเครือข่าย เช่น วัด ผู้นำชุมชน และ อสม. ผู้สูงอายุ และเยาวชน เป็นต้น แต่
องค์กรกลับประสบกับจุดอ่อน คือ จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบ และงบประมาณไม่เพียงพอ ที่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวินัย น่วมเจริญ (2558) และชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร (2558) ที่
กล่าวว่าสำหรับปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ้างบุคลากรได้  คือ มีงบประมาณไม่
เพียงพอ ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ 
อปท. โดยส่วนมากแล้วจะเน้นทำงานตามภารกิจหลัก และตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
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ที่มีอยู่เท่านั้น บางครั้งเมื่อมีโครงการหรือภารกิจอ่ืน ๆ เข้ามาก็มักจะทำให้บุคลากรคิดว่าเป็นภาระที่
นอกเหนือจากงานประจำ ซึ่งการที่จะขอตำแหน่งเพ่ิมจากส่วนกลางก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้น จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูล อปท. ในการสร้างกลยุทธ์ ได้แก่ การที่ อปท. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิดริเริ่มที่จะเพ่ิมศักยภาพด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการเสนอโครงการ และการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนิน ซึ่งทำให้ อปท. เองได้ทั้งคนมาช่วยที่ตั้งใจทำงานจริง และความสำเร็จของโครงการที่สามารถ
ประเมินได้ โดยในโครงการที่จะเสนอของบประมาณ อปท. จะต้องมีรายละเอียดว่าจ้างบุคลากร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการ ทำให้โครงการที่จะดำเนินการนี้ได้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ และเป็น
คนในท้องถิ่นเอง และที่สำคัญไม่เบียดเบียนภาระงานของข้าราชการประจำด้วย และประเด็นสำคัญ
อีกอย่างหนึ่ง คือ อปท.จะต้องทำโครงการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการใช้และเบิกจ่าย
งบประมาณก่อนปีงบประมาณล่วงหน้า ไม่ต้องรอให้ใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงค่อยมาเร่งทำโครงการ 
 2) กลยุทธ์ตัดทอน (retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัย
ภายนอกฉุดและปัจจัยภายในด้อย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ W (weakness) ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจัย พบว่า อุปสรรคขององค์กร คือ 
การเมืองไม่มีเสถียรภาพในทุกระดับ ลักษณะพ้ืนที่ไม่เอ้ืออำนวย เศรษฐกิจไม่ดี สอดคล้องกับ ปรีดา 
แต้อารักษ์ และคณะ (2550) ที่ทำให้นโยบายขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง และหน่วยงานยังประสบ
กับจุดอ่อน คือ จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้เฉพาะด้าน งบประมาณ
ที่จำกัด ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชน
ควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. ถึงแม้บางองค์กรบางแห่งจะมีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่
ละด้านอยู่แล้ว เช่น เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ครูในสังกัด ฯลฯ  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
ดังนั้น กลยุทธ์ตัดทอน คือ ร่วมมือกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านนั้นเป็นหลัก 
ซึ่งจะทำให้ได้ทั้งบุคลากรที่มีความชำนาญเข้ามาช่วย และงบประมาณจากหน่วยงานนั้น ๆ เช่น สสส. 
สปสช.จว.  เป็นต้น และอาศัยบุคลากรที่เป็นอาสาสมัคร เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชน ต่างด้าวเพ่ือการ
เข้าถึง และลดอุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรมด้วย 
 3) กลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกเอื้อ
และปัจจัยภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ S (strenght) ในลักษณะการใช้
โอกาสจากภายนอกประสานกับจุดแข็งภายใน ผลการวิจัย พบว่า โอกาสขององค์กร คือ อปท. ได้รับ
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้งชุมชนมีเครือข่าย เช่น วัด โรงเรียน ผู้นำชุมชน และ อสม. 
เป็นต้น มีแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านในการพัฒนาที่ชัดเจน ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอก
มาประสานกับ จุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท.สร้างกลยุทธ์ในการเชื่อมต่อจาก
ภายในสู่อาเซียน (ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง , 2558) จาก อปท.อ่ืน ๆ ที่อยู่ข้างเคียงร่วมกันวางแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดทำโครงการ เพ่ือสร้างเครือข่ายภายในชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันสอดส่องดูแล และ
ที่สำคัญได้ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำกิจกรรม เช่น ผู้สู งอายุ เยาวชน ต่างด้าว กลุ่มธุรกิจ กลุ่ม
เกษตรกร เข้ามาเป็นเครือข่ายอีกด้วย 
 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัย
ภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่เอ้ืออำนวย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ S (strength) ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน ผลการวิจัย พบว่า อุปสรรคขององค์กร คือ 
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การเมืองไม่มีเสถียรภาพในทุกระดับ แต่องค์กรมีจุดแข็ง คือ อปท. มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ชัดเจน 
และ อปท. มีแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (2552) ที่
พบว่า อปท. ส่วนใหญ่มีการจัดทำแผน และโครงการในด้านสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการนโยบายสาธารณะ เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ 
และทักษะในการดำเนินงาน ดังนั้นในการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน จากกลยุทธ์การ
รักษาเสถียรภาพ ถึงแม้การเมืองจะไม่มีเสถียรภาพ แต่หากมีการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวก็จะ
ทำให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  และ อปท. ควรเตรียมความพร้อมในการสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชนเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่อาเซียน ทั้ง 7 ด้าน 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของ  อปท . ที่สนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 29 แห่งนำมาสู่การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจากการคัดเลือกกันเองของ อปท . 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้วิจัย เหลือเพียง 1 แห่งเพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ดังนั้นการแปลงยุทธศาสตร์ในครั้ง
นี้จึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง เพ่ือให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ที่สามรถนำไปปฏิบัติได้จริงซึ่ง 
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย (2560) กล่าวว่าการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลนั้นปัจจัยสำคัญต่าง 
ๆ ในองค์การจะต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยปัจจัยสำคัญที่จะต้อง
ทำ ให้เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ต้องประกอบด้วยงบประมาณกระบวนการทำงาน ข้อมูล
สารสนเทศ สมรรถนะและความสามารถของบุคลาการวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงาน ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจและผลตอบแทน ในด้านสมรรถนะความสามารถของ
บุคลากรนั้น (Personnel’s Competencies) จะพบว่ายุทธศาสตร์จะได้รับการขับเคลื่อน ต้องอาศัย
บุคลากรเป็นสำคัญ ฉะนั้นยุทธศาสตร์จะได้รับการขับเคลื่อนได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงในองค์กร และยังต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กร (Personnel’s Competencies) จึงออกมาเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อดังนี้ คือ  
 1) เทศบาลอัจฉริยะ (Smart Municipality) แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักที่พัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.1) ด้านคน 1.2) ด้านเทคโนโลยี 1 .3) ด้านงบประมาณ และ 1 .4) ด้าน
นโยบายและการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ Awuth Ruenpakpoj and Sukanya Aim-Im-
Tham ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้าง
โอกาสให้ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมบริหารจัดการใน จังหวัด ทั้งนี้การขับเคลื่อนตามหลักการของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 5 
ประการสำคัญ ได้แก่ 1) ให้ประชาชน สามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ทั่วประเทศ 2) 
ข้อมูลภาครัฐจะต้องบูรณาการเพ่ือใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด 3) บริการภาครัฐจะต้องกระจายตัวลงไป
ให้ใกล้ประชาชนมากที่สุด 4) สนับสนุนด้านการศึกษาให้ผ่านระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ 5) ระบบ
เศรษฐกิจสหกรณ์ใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปให้มีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น  
 2) องค์กรแห่งความเป็นสากล แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 2.1) ด้านบุคลากร 2.2) 
ด้านงบประมาณ  2.3) ด้านอำนาจในการบริหารจัดการ 2.4) ด้านระบบจัดการ 2.5) ด้านพลังงาน
และสาธารณูปโภค และ 2.6) ด้านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการทำยุทธศาสตร์ที่เตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่อาเซียน และความเป็นสากล ในด้านการตระหนักของผู้บริหาร ข้อจำกัดด้าน
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งบประมาณ นโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล ขาดหน่วยงานกำกับดูแล หรือการบูรณาการบริหารจัดการ
ภายใน อปท. (พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, บุญทัน ดอกไธสง ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร และบุญเรือง ศรีเหรัญ , 
2558)  
 3) องค์กรแห่งความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักที่พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 3.1) ด้านบุคลากร 3.2) ด้านเทคโนโลยี  3.3) ด้านการบริหารจัดการ และ 3.4) ด้านชุมชน      
ดังมล ชาตะมีนา  วชิรา วราศรัย และ รุ่งทิพย์  จินดาพล (2551) ที่กล่าวว่านการพัฒนา
ความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการบริหารขององค์กรอย่างน้อย 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่น ความสามารถด้านพัฒนาองค์กร ความสามารถ
ด้านการบริหารการเงินการคลัง และความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมิติ
ทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองท้องถิ่นยุคใหม่  
 4) องค์กรแห่งการพัฒนา แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลักที่พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
4.1) ด้านบริหาร 4.2) ด้านผังเมือง 4.3) ด้านภารกิจถ่ายโอน 4 .4 ) ด้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ  คื อ  มี
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และองค์กรสามารถหารายได้ด้วยตัวเอง 4 .5) 
ด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร สิทธิศักดิ์ (2557) ที่กล่าวว่ายุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พัฒนาระบบบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (1) พัฒนาด้านผู้นำ (2) พัฒนาองค์การ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์การ
มีส่วนร่วม 1.ด้านการสื่อสาร 2. ด้านการสร้างการรับรู้ 3. ด้านการสร้างความตระหนัก ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนาภาคีเครือข่าย 1. ด้ารสร้างความร่วมมือ 2. ด้านส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3. ด้าน
กำกับดูแล ตรวจสอบ และ  
 5) เทศบาลแห่งความทันสมัย แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลักที่พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 5.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ 5.2) ด้านงบประมาณ  5.3) ด้านเทคโนโลยี 5.4) ด้านการบริการ  
5.5) ด้านชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ นครินทร์   เมฆไตรรัตน์  และคณะ . (2552). ที่กล่าวว่ารูปแบบ
การดำเนินภารกิจของท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งที่ปรากฏในกรอบทางกฎหมาย และกรอบจารีต
ปฏิบัติ  ส่วนใหญ่แล้วยังคงมีอยู่ เพียงรูปแบบเดียว นั่นคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการจัดทำเองทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความทันสมัย 
(modernizing) สามารถดำเนินการส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
(competency) ก็จำเป็นที่จะต้องวางกรอบทางกฎหมายที่เกื้อหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเลือกใช้รูปแบบการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างยืดหยุ่นและหลากหลายมากยิ่งขึ้น  มี
ดังต่อไปนี้ รูปแบบระบบสัญญาว่าจ้าง (Contracting Out) รูปแบบการร่วมมือจัดทำบริการกับ
ภาคเอกชน (Public-Private Partnerships หรือ PPPs) รูปแบบการร่วมมือจัดทำบริการกับ
หน่วยงานภาครัฐ (Public-Public Partnerships หรือ PUPs) รูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
ด้วยกันเอง (Local Government Cooperatives) รูปแบบองค์กรวิสาหกิจหรือบรรษัทท้องถิ่น 
(Local Government Corporations) รูปแบบการแปรรูปกิจการให้แก่ภาคเอกชน (Privatization 
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6.3 ข้อเสนอแนะ  
 1) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย ควรต่อยอดผลการวิจัยในแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
และสร้างแผนยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนที่สามารถตอบสนองต่อความต้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินการแก้ปัญหาของ
ชุมชน เพ่ือความยั่งยืนในอนาคต 
 2) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในระยะเวลาถัดไป ควรขยายงานในภาพของความเป็น
ชุมชนเกษตร เนื่องจากบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวข้องกับด้าน
เกษตรเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการขยายผลงานวิจัยในปีถัดไป  
 




