
กลยุทธก์ารบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0: 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา*1 
Strategy of Administration in Government 4.0: 

The Case Study of Donchimplee Subdistrict, Chachoengsao Province 
 

         นรินทริา  ผิวโต ** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ศึกษาแนวทางในการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขตเทศบาล
ต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 คน 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ในการบริหารงานแบ่งออกเป็น 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน 2) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 4) การพัฒนาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัจจัย
แวดล้อมของหน่วยงาน มีจุดแข็งหลักอยู่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ จุดอ่อนหลัก คือ บุคลากร โอกาส
หลัก คือ แนวคิดระบบราชการ 4.0 อุปสรรคหลัก คือ การประสานงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ได้แก่ 1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ 2) การสร้างความร่วมมือเป็นไปได้ยาก 3) ไม่มี
อิสระในการบริหารงาน 4) ไม่มีการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน 5) คณะผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญ ซึ่ง
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ ต้องมีการปลูกฝังจิตส านึกให้และเพ่ิมเติมความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากร ปฏิบัติงานโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และต้องมี
ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ 
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บทน า 
 เทคโนโลยีที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ท าให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัว
รองรับ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ต้องการพลิกโฉมประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ ที่ชื่อว่า ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดย
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ระบบราชการไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือยกระดับวิธีการ
คิด การท างานเพ่ือก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการจัดระบบระเบียบการให้บริการประชาชน
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการท างานให้สอดรับกับนโยบายและ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว 
 ในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
ไปสู่ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม มีปัจจัยหนึ่งที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่ามีความส าคัญและ
ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของนโยบายดังกล่าว คือ ความพร้อมของบุคลากร ดังนั้น โจทย์ของการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ จึงเป็นภารกิจส าคัญที่หน่วยงานราชการจะต้องมีการวางเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
ผู้น าทางด้านดิจิทัล ซึ่งแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นข้าราชการ 4.0 นั้น มุ่งหวังให้
มีการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวในบริบทของการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานโดยสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่ 
 รัฐบาลได้ประกาศโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เป็นระบบ
ราชการ 4.0 ซึ่งต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน สามารถเป็นที่
ไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ 1) ภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 
2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทั้งนี้ ภาครัฐมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดการกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการ
ท างานข้ามกระทรวง กรม และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งแตกต่างไปจากโครงสร้างการท างานในแนวดิ่งตาม
สายการบังคับบัญชาแบบเดิม รวมทั้งการท างานแบบใหม่ที่ต้องมีความคล่องแคล่ว ว่องไว  และการมี
ความสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยกลยุทธ์การ
บริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน ตลอดถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในเขตเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือ
น าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้และพัฒนาแนวทางการบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขต
เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0: กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
ดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการ
บริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขตเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or 
formal interview) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขตเทศบาลต าบล
ดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key informants) จ านวน 9 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) กลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน 
รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน 

 2) กลุ่มข้าราชการระดับผู้อ านวยการผู้ที่ท าหน้าที่ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จ านวน 
2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล จ านวน  
1 คน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview 
or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์
จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวัน
สัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจด
บันทึก โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย
การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 
อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี ค าสั่งเทศบาล
ต าบลดอนฉิมพลี คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธี การสัมภาษณ์  
โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ  
มีโครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ใน
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสามเส้า (Triangulation) คือ การ
แสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 129-130) 
โดยผู้วิจัยใช้การตรวจข้อมูลแบบสามเส้า ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
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 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มา
ถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบจากแหล่งที่มา แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบจาก
การใช้ข้อมูลจากผู้วิจัยหลายคน ที่ศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันมาตรวจสอบว่าได้ข้อมูลผลการวิจัยที่ตรงกัน
หรือไม ่

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบว่า ถ้า
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้มูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็น
การใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การตีความของเอกสาร 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย  

มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
กลยุทธ์ในการบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน ตลอดถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในเขตเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า  
  เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่    
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  1. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต มีระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจภาค  
  2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 3. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  4. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา  
 กลยุทธ์การบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจุดแข็งหลัก คือ ที่ตั้งของเขตเทศบาลอยู่ในเขตชุมชน เป็นที่ตั้งของตลาด ร้านค้า 
หน่วยงานราชการ ธนาคาร สถานีขนส่ง มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และมีพ้ืนที่ติดกับ
คลองหกวาสายล่าง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งมีความหลากหลายในการนับถือศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
โดยในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลฯ จะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่เป็น
จ านวนมาก อีกทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน ซึ่งจุดอ่อนที่พบ คือ การขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากการบรรจุราชการต้องมีการ
สอบแข่งขัน โดยที่ในบางต าแหน่งไม่มีผู้ที่สอบแข่งขันได้ อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันยังขาดความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานตามรูปแบบของระบบราชการ 4.0 รวมถึงผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญใน
การผลักดันให้เทศบาลฯ มีการด าเนินงานให้เป็นรูปแบบของระบบราชการ 4.0 และงบประมาณใน
การบริหารงานมีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้องมีการน าไปลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ จะ
เห็นได้ว่า การบริหารงานพบจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายนอก พบว่า มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค โดยเฉพาะแนวคิดระบบราชการ 4.0 ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาลการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 และกฎหมายให้อ านาจ
หน้าที่กับองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองในหลายๆ ด้าน ในขณะที่อุปสรรคที่พบ คือ การได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปได้ยาก อีกทั้ง
การกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองได้นั้น ยังคงจ ากัด
เรื่องในการบริหารจัดการตนเอง จึงไม่ได้มีอิสระในการบริหารอย่างแท้จริง และการแข่งขันทาง
การเมืองระดับท้องถิ่นท าให้เกิดความขดัแย้งกัน ส่งผลท าให้การด าเนินงานยากขึ้นได้  
 โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขต
เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  กลยุทธ์ด้านที่ 1 ด้านก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ เทศบาลต าบลดอน
ฉิมพลี จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นในรูปแบบที่มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม โดยมี
การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการค านวณและวางแผนในการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้มีความแม่นย าในการด าเนินงาน ส่งผลท าให้ระบบในการปฏิบัติงานมีความแม่นย า โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ โดยจะเน้นไปในด้านของการคมนาคมทางรถและทางเรือ เพราะเนื่องจาก
เทศบาลต าบลดอนฉิมพลีมีภูมิศาสตร์ในเขตเทศบาลฯ ที่มีทั้งการสัญจรทางถนนและทางคลองหกวา
สายล่าง จึงต้องพัฒนาทั้งสองการคมนาคม อีกท้ังยังต้องมีการน าเอาระบบ CCTV มาใช้ในการควบคุม
และการบริหารงานด้วย 
  กลยุทธ์ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ซึ่งทางเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ประจ าอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องดูแลรักษา โดยต้องมีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่ง
กระบวนการในการดูแลรักษา ต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยต้องท าการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันได้ โดยในปัจจุบันกระแสของการอนุรักษ์ธรรมชาติมีเพ่ิมขึ้นในสังคม ดังนั้น การใช้
เทคโนโลยีส าหรับทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องให้มีความเหมาะสมไม่ให้เป็นการท าลายธรรมชาติ
จนเกินไป 
  กลยุทธ์ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ ซึ่ง
ในด้านนี้ต้องเน้นในเรื่องของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง เพราะ
เนื่องจากว่า วัฒนธรรมประเพณีฯ เป็นสื่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตหรือแนวทางในการด าเนินชีวิต
ของประชาชนโดยตรง โดยต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการในการวางแผน 
รูปแบบการอนุรักษ์ปรับปรุง ไปจนถึงการน าไปปฏิบัติ ซึ่งอาจจะต้องมีการสร้างเครือข่ายที่มี
วัฒนธรรมประเพณีฯ ที่ใความคล้ายคลึงหรือมีความใกล้เคียงกัน รวมทั้งต้องมีการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถอนุรักษ์และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีฯ จากรุ่นสู่รุ่นได้ 
โดยที่วัฒนธรรมประเพณีฯ จะถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นต้นทุนในทาง
เศรษฐกิจอีกด้วย 
  กลยุทธ์ด้านที่ 4 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมฯ โดยต้องมีการออกแบบระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นให้ได้มาก
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ขึ้น และเพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนฉิมพลีสามารถบริหารจัดการตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของการ
จัดสรรงบประมาณ โดยระบบราชการ 4.0 จะท าให้มีเทคโนโลยีในการบริหารงานจัดเก็บที่มีคุณภาพ 
โดยจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
เทศบาลฯ จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นในรูปแบบดิจิตอล ทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้ภายในเขตเทศบาลฯ มีการจ้างงาน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความเข้มแข็งและมีความม่ันคง 
  กลยุทธ์ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา โดยคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรภายในเทศบาลฯ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และท าให้การ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการ รวมทั้งต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลฯ ให้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งการท างานจะต้องมีการยึดหลักธรรมมาภิบาล
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วย เพ่ือให้เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง อีกทั้งต้องสามารถสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนด้วย
  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 
4.0 ในเขตเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
  1. บุคลากรยังมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญยังไม่เพียงพอ ในการน าอาระบบ
หรือเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรยังมีความยึดติดกับการปฏิบัติงาน
แบบเดิมๆ ไม่เปิดยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งจ านวนของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน 
  2. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความเป็นไปได้ยาก เพราะเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมีความสัมพันธ์กัน
น้อยมาก 
  3. เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี ไม่มีอิสระในการบริหารงานส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบ 
เพราะจะถูกก ากับการปฏิบัติงานจากส่วนราชการส่วนกลาง 
  4. ประชาชนไม่ทราบหรือไม่ได้รับรู้ถึงวิธีการด าเนินงานภายในเขตเทศบาลฯ เพราะเนื่องจาก
เทศบาลฯ ยังไม่มีการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนที่ชัดเจน 
  5. คณะผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญในการวางแผนการพัฒนาฯ เพ่ือไปเป็นไปตามแนวทาง
ของระบบราชการ 4.0 อย่างแท้จริง รวมถึงไม่ได้มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
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 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขตเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี ้
  1. ต้องมีการปลูกฝังจิตส านึกให้กับบุคลากรของเทศบาลฯ ให้เป็นหน่วยงานที่บริหารงานตาม
แบบของระบบราชการ 4.0 รวมทั้งต้องสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ไม่กดดันในการเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัติงานจนมากเกินไป เพราะถ้ามากเกินไปอาจจะถูกต่อต้านได้ 
  2. ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถ และความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี โดยการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและส่งเข้าร่วมอบรมให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสายงานที่ได้รับมอบหมาย 
  3. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยต้องยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการ 
  4. ลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการด าเนินงานในทุกด้านของเทศบาลฯ 
  5. ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชน โดยต้องมีการปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
 
 อภิปรายผล  
  จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 กลยุทธ์การบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขตเทศบาลต าบล        
ดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา กลยุทธ์ด้านที่ 1 ด้านก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ 
จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นในรูปแบบที่มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีการ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการค านวณและวางแผนในการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้มีความแม่นย าในการด าเนินงาน โดยจะเน้นไปในด้านของการคมนาคมทางรถและทางเรือ 
เพราะเนื่องจากภูมิศาสตร์ในเขตเทศบาลฯ ที่มีทั้งการสัญจรทางถนนและทางคลองหกวาสายล่าง จึง
ต้องพัฒนาทั้งสองการคมนาคม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด SWOT ของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี ได้มีการวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้
ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร  
  กลยุทธ์ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ซึ่งทางเทศบาลฯต าบลดอนฉิมพลี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องดูแลรักษา และต้องมีการ



10 
 

สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน โดยต้องท าการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด SWOT ของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ได้มีการวิเคราะห์ถึงโอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน ว่าปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม และ
หน่วยงานสามารถแย่งชิงข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้องค์การเข้มแข็งขึ้นได้ และเป็นไปตามแนวคิด
ระบบราชการ 4.0 โดยเป็นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน 
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและ
กัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ สนวา
และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ผลการวิจัยสรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
(Participations) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนในการวางแผนการด าเนินงาน 
รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถกระท าได้โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจส าหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับ
การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน การที่ประชาชนภายในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ประชาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหานั้นจ าเป็นต้องมี
ความร่วมมือในการท าพร้อมๆ กันในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง  
  กลยุทธ์ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ ซึ่งใน
ด้านนี้ต้องเน้นในเรื่องของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จะต้องมีการ
สร้างเครือข่ายที่มีวัฒนธรรมประเพณีฯ ที่มีความคล้ายคลึงหรือมีความใกล้เคียงกัน เป็นไปตามแนวคิด
ระบบราชการ 4.0 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และระบบ
ดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวก และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ สนวาและคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนในการวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รวมถึงการส่งเสริมและปรับบทบาทท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองได้ 
(Self - Management)  โดยต้องประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
เครือข่ายทางสังคม จุดหลักของการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ คือ 



11 
 

การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นที่มิใช่การสร้างการปกครองหรือการบริหารเป็นหลัก แต่เป็นการเน้นที่
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ เพราะประชาชนคือเจ้าของทรัพยากร เจ้าของ
พ้ืนที่ และเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
  กลยุทธ์ด้านที่ 4 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยระบบราชการ 4.0 จะท าให้มี
เทคโนโลยีในการบริหารงานจัดเก็บที่มีคุณภาพ โดยจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร
เทศบาลฯ ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลฯ จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นในรูปแบบดิจิตอล ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไป
ตามแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่ต้องมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ ไว้
ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มี
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ สนวาและคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับตัวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า การส่งเสริมและปรับบทบาทท้องถิ่นให้
สามารถจัดการตนเองได้ (Self - Management)  โดยต้องประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม อนึ่ง ในบทบาทของท้องถิ่นจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น ประชาชนมีส านึกรักบ้านเกิดและมีความภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนั้น  
 กลยุทธ์ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ในการบริหารและการพัฒนา โดยคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรภายในเทศบาลฯ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และท าให้การ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการ รวมทั้งต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลฯ ซึ่งการท างานจะต้องมีการยึดหลักธรรม
มาภิบาลควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วย เป็นไปตามแนวคิด ระบบราชการ 4.0 โดยมีระบบ
การท างานที่ประกอบด้วย 1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างาน
ได้ 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ หรือร้องขอความ
ช่วยเหลือจากทางราชการ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ           
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สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนัสนันท์ ศิริรัตนะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาล:พลังขับเคลื่อน
ระบบราชการ 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า ระบบราชการ 4.0 นั้น ภาครัฐท าการปรับตัว อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมดิจิตัล มุ่งเน้นการคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
พิเศษ ในการท างานภายใต้ธรรมาภิบาล ที่ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นพมาศ ณะมาชิต (2561) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะส าคัญของข้าราชการยุคไทยแลนด์ 4.0 ผล
การศึกษาพบว่าข้าราชการไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีคุณลักษณะที่จ าเป็นต่างๆ คือ ต้องยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการท างาน ท างานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เต็มใจที่จะร่วมมือท างาน สร้างสรรค์
งานอย่างเป็นทีม มีความสามารถทางเทคโนโลยีการสื่อสารและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับงาน รวมทั้งควรมีทักษะด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและการเพ่ิมมูลค่า 
  ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 ในเขต
เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 1) บุคลากรยังมีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญยังไม่เพียงพอ ในการน าอาระบบหรือเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 2) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความเป็นไปได้ยาก เพราะเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมีความสัมพันธ์กัน
น้อยมาก 3) เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี ไม่มีอิสระในการบริหารงานส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบ 
4) ประชาชนไม่ทราบหรือไม่ได้รับรู้ถึงวิธีการด าเนินงานภายในเขตเทศบาลฯ เพราะเนื่องจากเทศบาล
ฯ ยังไม่มีการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนที่ชัดเจน 5) คณะผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญในการวาง
แผนการพัฒนาฯ เพ่ือไปเป็นไปตามแนวทางของระบบราชการ 4.0 อย่างแท้จริง รวมถึงไม่ได้มีการ
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ สนวาและคณะ 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัย
สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานบุคลากรแนวใหม่ (personal 
administration) หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่นต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลกรภายในและ
ภายนอกหน่วยงานมีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินชีวิตภายใต้
การเปลี่ยนแปลง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
(Participations) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนในการวางแผนการด าเนินงาน 
รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถกระท าได้โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจส าหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับ
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การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีผู้บริหารแนวใหม่ 
นั่นหมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นผู้ซึ่งมีจิตอาสา กล้าคิด การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์สามารถพัฒนา
ท้องถิ่นให้ก้าวไกล รวมทั้งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า 
บทบาทของผู้น าภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้แก่ (1) บทบาทในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การในด้านต่างๆ โดยการปรับปรุงบทบาทและโครงสร้างของ
องค์การ การปรับปรุงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของบุคลากรใน
องค์การและกลุ่มเป้าหมายขององค์การ และการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เป็นประโยชน์ (2) บทบาท
ในการเป็นผู้น านวัตกรรมในองค์การโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่ และการสร้างความ
ร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ (3) บทบาทในการผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลใน
องค์การ 
 ประเด็นที่ 3 แนวทางในการปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารงานภายใต้
ระบบราชการ 4.0 ในเขตเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 1) ต้องมีการ
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับบุคลากรของเทศบาลให้เป็นหน่วยงานที่บริหารงานตามแบบของระบบราชการ 
4.0 2) ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถ และความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี 3) ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดยต้องยึดความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 4) ลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ 5) ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชน โดยต้องมีการ
ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร ทองก าเหนิด (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมในปัจจุบัน แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างมาก 
เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจนตั้งรับไม่ทัน องค์กรใดปรับตัวได้เร็วกว่าการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ได้ก่อน ก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและไปได้เร็วกว่าเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องน า
เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงคนที่มีชีวิตจิตใจให้กลายเป็นเครื่องจักรท างานให้ได้ผลผลิต แต่เป็นการน า
ความสามารถของเทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานของคนให้ผลผลิตออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ถึงแม้เทคโนโลยีสร้างมาโดยคนก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหยิบจับมาช่วยงานได้ในทันที ยังมี
ขั้นตอนอีกมากที่จะต้องด าเนินการ ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นต้องวางแผน ก าหนดทิศทางองค์กรเพ่ือมุ่งสู่
ความส าเร็จด้วยเทคโนโลยีให้ได้อย่างเร่งด่วน โดยจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กรให้ได้ด้วย รวมทั้งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ สนวาและคณะ 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัย
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สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ (Cultural Change) เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการ
หล่อหลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมในการท างานที่ดีขึ้น ลดภาระท างานแบบเช้าชามเย็นชาม โดยที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานบุคลากรแนวใหม่  (personal 
administration) หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่นต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลกรภายในและ
ภายนอกหน่วยงานมีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินชีวิตภายใต้
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
(Participations) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนในการวางแผนการด าเนินงาน 
รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถกระท าได้โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจส าหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับ
การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน 
  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากร 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  2. การผลักดันการด าเนินตามกลยุทธ์การบริหารงาน ต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและท าให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ 
  3. กลยุทธ์ที่จะประสบความส าเร็จ จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกระดับในการพัฒนา
และต้องมีการปรับวิธีการในการด าเนินงานตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความต้องการของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบราชการ 4.0 เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน าเอาระบบราชการ 4.0 มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ควรศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานภายใต้ระบบราชการ 
4.0 กับหน่วยงานราชการ 
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