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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ (1) ศึกษาการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) ศึกษาป>จจัยท่ีมีผล
ต�อการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช�
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีท่ีใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ
ดําเนินการโดยศึกษากลุ�มตัวอย�างจํานวน 400 คน ท่ีเปDนผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจาก
ประชากรซ่ึงเปDนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน 7,775 คน กําหนดกลุ�มตัวอย�างโดยการคํานวณ
สูตรของ ทาโร� ยามาเน� เลือกกลุ�มตัวอย�างโดยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช�ใน
การเก็บรวบรวมข�อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ประกอบด�วย ค�าความถ่ี 
ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบ
สมมติฐานด�วยการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการสัมภาษณ�
แบบเชิงลึกผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวน 23 คน ประกอบด�วย ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 8 คน 
สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 5 คน พนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 3 คน ท�องถ่ิน
อําเภอ 3 คน และท�องถ่ินจังหวัด 4 คน และจัดการสนทนากลุ�ม 1 กลุ�ม ประกอบด�วย ผู�ร�วมสนทนา 20 คน 
วิเคราะห�ข�อมูลโดยการวิเคราะห�เชิงเนื้อหา ประกอบด�วย การแปลความ การตีความ และการวิเคราะห� 

ผลการวิจัยพบว�า 
1) การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ

พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมมีความพร�อมอยู�ในระดับมาก (X = 3.76, S.D. = 0.65) 
เม่ือพิจารณาเปDนรายด�าน พบว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.98, S.D. = 0.69) 
รองลงมาคือด�านการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X = 3.84, S.D. = 0.71) ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
( X = 3.78, S.D. = 0.71) ด�านการจัดระเบียบสังคม ( X = 3.77, S.D. = 0.75) ด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ ( X = 3.76, S.D. = 0.77) ด�านการส�งเสริมการค�าและการท�องเท่ียว ( X = 3.61, 
S.D. = 0.80) และด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ( X = 3.56, S.D. = 0.87) ตามลําดับ ท้ังนี้ พบว�า



ข 

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีอยู�ในระดับสูงสุดเนื่องจากโครงสร�างพ้ืนฐานเปDนงานท่ีมีความสําคัญต�อการ
ดํารงชีวิตและต�อการพัฒนาในด�านอ่ืน ๆ ต�อไป ส�วนด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�อยู�ในระดับ       
ตํ่าท่ีสุดเนื่องจากยังขาดข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีข�อจํากัดในการพัฒนา
ทักษะด�านภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมาก 
 2) ป>จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ด�านการลดขนาดองค�กร (β = 0.26) ด�าน
ความเพียงพอของงบประมาณ (β = 0.25) ด�านการเน�นประชาชนเปDนสําคัญ (β = 0.13) ด�านการ
บริหารแบบมืออาชีพ (β = 0.12) ด�านเศรษฐกิจ (β = 0.09) และด�านการเมืองและความม่ันคง (β = 0.07)     
ซ่ึงตัวแปรท้ัง 6 นี้ สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได�ร�อยละ 68.60 
(R2 = 0.6860) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล�องกับ ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ      
ท่ีพบว�า ป>จจัยดังกล�าวถือเปDนส�วนท่ีมีความสําคัญเปDนอย�างยิ่ง  ในการพัฒนาศักยภาพขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินให�สามารถบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีดีแก�ประชาชนของประเทศสมาชิก
ต�าง ๆ ท่ีเดินทางเข�ามาในประเทศไทยจํานวนมากในบริบทของการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท้ังนี้ยังเปDนการสะท�อนให�เห็นว�า แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม� (NPS) และ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� (NPM) มีบทบาทสําคัญต�อการบริหารจัดการบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด�วย 
 3) แนวทางในการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสรุปจากผลการวิจัยและสังเคราะห�จากการ
สนทนากลุ�ม ประกอบด�วย 5 ประการ ได�แก� (1) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องมีบทบาทสําคัญใน
การสร�างจิตสํานึกของประชาชนเพ่ือเข�าร�วมเปDนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�องมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร�างความเปDนธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ท้ังในมิติ
ของทรัพย�สิน โอกาส อํานาจ และศักด์ิศรีความเปDนมนุษย� (3) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากคนถือ
เปDนป>จจัยท่ีสําคัญในการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ังในระดับท�องถ่ินและระดับชาติ           
(4) รัฐบาลกลางควรเร�งกระจายอํานาจในการบริการสาธารณะไปสู�ท�องถ่ินอย�างแท�จริง เพ่ือให�ท�องถ่ิน
มีอํานาจในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองตามเจตจํานงหลักของประชาชนในพ้ืนท่ี
เปDนสําคัญ และ (5) ส�งเสริมการกระจายอํานาจทางการคลังโดยการขยายฐานภาษีให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินมีอํานาจในการจัดเก็บเองได� เพ่ือให�สอดคล�องกับบทบาทและอํานาจหน�าท่ีในการบริหาร
จัดการบริการสาธารณะท่ีดีแก�ประชาชนต�อไป 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study the public service 
management of Local Administrative Organizations (LAO) for readiness preparation for 
entering the ASEAN Economic Community, (2) to study the factors affecting the public 
service management of LAO for readiness preparation for entering the ASEAN Economic 
Community, and (3) to study the guidelines for public service management of LAO for 
readiness preparation for entering the ASEAN Economic Community. This research 
employed mixed research methods combining quantitative and qualitative 
approaches. The quantitative research was conducted by studying a sample of 400 
respondents who were selected from a population of 7,775 LAO Administrators in 
Thailand. The sample size was calculated using Taro Yamane’s formula and the 
sample was selected by multi-stage random sampling techniques. The tool for data 
collection was a questionnaire and the data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, one way ANOVA and stepwise regression 
analysis. The qualitative research was conducted by interviewing 23 key informants 
consisting of 8 LAO administrators, 5 members of LAO councils, 3 local district officials, 
and 4 provincial local officials. A focus group discussion was also organized with 20 
participants. The data were analyzed by content analysis consisting of translations, 
interpretations and analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) The public service management of LAO for readiness preparation for entering 

the ASEAN Economic Community was, overall, at a high level ( X = 3.76, S.D. = 0.65). 
When considering each aspect individually and ranking them from highest to lowest 

mean, they were infrastructure (X = 3.98, S.D. = 0.69), promotion of art and culture (X = 3.84, 

S.D. = 0.71), empowerment of quality of life ( X = 3.78, S.D. = 0.71), social organizing 



ง 

(X = 3.77, S.D. = 0.75), natural resources conservation (X = 3.76, S.D. = 0.77), promotion of 

trading and tourism, (X = 3.61, S.D. = 0.80) and human resource development (X = 3.56, 
S.D. = 0.87), respectively. The aspect of infrastructure was at the highest level 
because it was the basic factor for living and for further development in the other 
sectors. The human resource development aspect was at the lowest because the 
LAO lacked the data base for entering the AEC and there were limitations in the 
language skills development due to the different cultures involved. 
 2) The factors affecting the public service management of LAO for readiness 
preparation for entering the ASEAN Economic Community were ranked from high to low 
using the partial regression coefficient and were as follows: downsizing variable (β = 0.26), 
adequacy of budget variable (β = 0.25), people orientation variable (β = 0.13), professional 
administration variable (β = 0.12), economic variable (β = 0.09) and political and 
security variable (β = 0.07). These variables explained 68.60 % (R2 = 0.6860) of the 
variation in the public service management of LAO for readiness preparation for entering 
the ASEAN Economic Community at a statistical level of 0.05. These results complied 
with the qualitative research findings which showed that these five variables were 
important for improving the public service of LAO in the context of readiness 
preparation for entering the ASEAN Economic Community. Furthermore, these results 
reflected the New Public Service and the New Public Management concepts that 
affected the public service management of LAO for readiness preparation for entering 
the ASEAN Economic Community. 
 3) The guidelines for public service management of LAO for readiness 
preparation for entering the ASEAN Economic Community were summarized using the 
research findings and synthesized using focus group discussions. They consisted of 
five aspects: (1) LAO should play a great role in creating awareness in their own 
people as members of AEC, (2) the LAO should play a great role in building fairness 
and decreasing inequity in society as pertaining to assets, opportunities, power and 
human dignity, (3) the LAO should play a great role in the development of human 
resources because people are the most important factor for readiness preparation for  
entering the ASEAN Economic Community both at the local and the national level,      
(4) the central government should decentralize the public services to LAO so that 
they can promote their own decisions in the area of development and (5) fiscal 
decentralization should be promoted by enhancing tax base expansions for the LAO, 
while complying with the roles and authority needed to provide good public service. 
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เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช�ตัวแปร (X9), (X8), (X11), (X7), และ (X4) พยากรณ�ตัวแปร Y 
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4.34 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนจากปGจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปGจจัยด�านการบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมี
ผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน............................................................................................ 
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4.35 ผลการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอนปGจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปGจจัยด�านการบริหารจัดการท่ีมีผลต�อการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช�ตัวแปร (X9), (X8), (X11), (X2), (X7) และ (X1) พยากรณ�ตัวแปร Y 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of Southeast 
Asian Nations หรือ ASEAN) ก�อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เม่ือวันท่ี 
8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกผู�ก�อต้ัง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ได�แก� ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟLลิปปLนสM และสิงคโปรM ได�ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok 
Declaration) เพ่ือจัดต้ังสมาคมความร�วมมือกันในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ�มประเทศสมาชิกและการธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคง
ในพ้ืนท่ีและเปXนการเปLดโอกาสให�คลายข�อพิพาทระหว�างประเทศสมาชิกอย�างสันติของระดับภูมิภาค
ของประเทศต�างๆ ในเอเชีย ในเวลาต�อมาได�มีบูรไนดารุสซาราม (เข�าเปXนสมาชิกต้ังแต� 8 มกราคม 
2527) สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข�าเปXนสมาชิกต้ังแต� 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข�าเปXนสมาชิกต้ังแต� 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม�า (เข�าเปXน
สมาชิกต้ังแต� 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข�าเปXนสมาชิกต้ังแต� 30 เมษายน 2542) 
ตามลําดับทําให�อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (กรมอาเซียน กระทรวงการต�างประเทศ, 2555) 
 อาเซียนมีเป`าหมายจะก�าวไปสู�การเปXนประชาคมอาเซียนในปa 2558 ท่ีประกอบด�วยสาม
เสาหลัก ได�แก� ประชาคมการเมืองและความม่ันคง (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) วิสัยทัศนMร�วมของผู�นําอาเซียน คือ การสร�างประชาคม
อาเซียนท่ีมีขีดความสามารถในการแข�งขันสูง มีกฎเกณฑMกติกาท่ีชัดเจน และมีประชาชนเปXน
ศูนยMกลาง โดยเม่ือปa 2551 ได�มีการจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (Roadmap) ในท้ัง
สามเสาหลักท้ังนี้เป`าหมายหลักของการรวมตัวเปXนประชาคมอาเซียน คือการสร�างประชาคมท่ีมีความ
แข็งแกร�ง สามารถสร�างโอกาสและรับมือสิ่งท�าทายท้ังด�านการเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัย
คุกคามรูปแบบใหม� โดยให�ประชาชนมีความเปXนอยู�ท่ีดีและสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได�
อย�างสะดวกมากยิ่งข้ึน และประชาชนในอาเซียนมีความรู�สึกเปXนอันหนึ่งอันเดียวกันต�อมาในปa 2552 
ไทยได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพ่ือเสริมสร�าง
ความเปXนปmกแผ�นของประชาคมอาเซียน และนําไปสู�การเปXนประชาคมอาเซียน ในปa พ.ศ. 2558 และ
ส�งเสริมความสามารถในการแข�งขันในเวทีโลก (กรมอาเซียน กระทรวงการต�างประเทศ, 2555) 
 การปกครองท�องถ่ิน (Local Government) ถือว�ามีเป`าหมายสูงสุดท่ีต�องการให�ประชาชน
สามารถปกครองตนเองได�เปXนสําคัญ (Self-Government) (ธเนศวรM เจริญเมือง, 2540) โดย
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 กําหนดในแนวนโยบายด�านการบริหาร
ราชการแผ�นดินว�า รัฐจะต�องกระจายอํานาจให�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการท�องถ่ินได�เอง ส�งเสริมให�ท�องถ่ินมีส�วนร�วมพัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ินและระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร�างพ้ืนฐานสารสนเทศในท�องถ่ินให�ท่ัวถึงและเท�าเทียมกันท่ัว
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ประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร�อมให�เปXนองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินขนาดใหญ� โดย
คํานึงถึงเจตนารมณMของประชาชนในพ้ืนท่ีนอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ยังได�ระบุถึงการปกครองส�วนท�องถ่ินไว�ในหมวด 14 (มาตรา 281-290) โดยมีหลักการสําคัญว�ารัฐ
จะต�องให�ความเปXนอิสระแก�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักแห�งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณMของประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเปXนหน�วยงานหลักใน
การบริการสาธารณะ และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปsญหาในพ้ืนท่ี ท้ังนี้องคMกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนMของประชาชนใน
ท�องถ่ิน และย�อมมีความเปXนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน�าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีเนื้อหา
สาระในการกําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการบริการสาธารณะระหว�างรัฐกับองคMกรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน และระหว�างองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกันเอง โดยพยายามถ�ายโอนภารกิจหลาย
ประการสู�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินภายใต�การจัดแบ�งกรอบการบริการสาธารณะ (Public Service) 
ออกเปXน 6 ด�านหลัก ได�แก� (1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน (2) ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ด�านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย (4) ด�านการวางแผน การส�งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว (5) ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษMทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม และ (6) ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปsญญาท�องถ่ิน 
(สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน, 2551ก) 
 ปsจจุบันประเทศไทยมีหน�วยการปกครองท�องถ่ินครอบคลุมหมดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1.1 จํานวนองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินในประเทศไทย จําแนกตามประเภท 
 

องค�กรปกครองส วนท!องถ่ิน จํานวน (แห ง) 
1) องคMการบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) 76 
2) เทศบาล  (2,108 แห�ง)  
   - เทศบาลนคร 27 
   - เทศบาลเมือง 162 
   - เทศบาลตําบล 1,918 
3) องคMการบริหารส�วนตําบล (อบต.) 5,667 
4) องคMกรปกครองท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)  

รวม 7,853 
 
ท่ีมา: กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน (2556) 
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 จากตารางจะเห็นว�า องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินของไทยนั้น ประกอบด�วย องคMการบริหาร
ส�วนจังหวัด เทศบาล องคMการบริหารส�วนตําบล และองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ซ่ึงมีองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินครอบคลุมหมดทุกพ้ืนท่ีจังหวัดท่ัว
ประเทศรวมท้ังสิ้น 7,853 แห�ง ท้ังนี้ในปaงบประมาณ 2558 รัฐบาลได�จัดสรรงบประมาณให�แก�องคMกร
ปกครองส�วนท�องถ่ินต�อรายได�สุทธิของรัฐบาล เปXนร�อยละ 27.80 ของงบประมาณแผ�นดินท้ังหมด 
หรือจํานวน 646,343.78 ล�านบาท (สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2558) ดังนั้นโยบาย
ด�านการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ินจึงเปXนการสนับสนุนให�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเปXนหน�วยงาน
หลักในการบริการสาธารณะ (Public Service) (จรัส สุวรรณมาลา, 2542) ท่ีต�องคํานึงถึงความ
แตกต�างหลากหลายและความต�องการของแต�ละพ้ืนท่ี ตลอดจนการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยจะ
เปXนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ความโปร�งใส และความรับผิดชอบร�วมกันระหว�างภาคประชาชนและองคMกร
ปกครองส�วนท�องถ่ินโดยกิจการท่ีท�องถ่ินมีสิทธิจัดการดูแลได�แก� ระบบสาธารณูปโภคการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตทรัพยMสิน และการดูแลกิจการสิ่งแวดล�อม (วุฒิสาร ตันไชย, 2553)  
 สอดคล�องกับบริบทของประเทศไทยในการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปa 2558 นั้น 
จะต�องมีหลายอย�างท่ีเปลี่ยนแปลงไปในชุมชนและท�องถ่ิน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวภาคการตลาด 
ภาคประชาสังคม เงินทุน การแลกเปลี่ยนทางการเมืองและวัฒนธรรม ซ่ึงท�องถ่ินจะต�องมีความ
ตระหนักและส�วนกลางจะต�องเตรียมพร�อมสนับสนุนให�ท�องถ่ินมีศักยภาพในการรับมือกับประชาคม
อาเซียนองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงมีความท�าทายต�อการปรับตัวครั้งใหม� คือ มีการไหลเวียนของ
เงินทุน สินค�าและบริการ ตลอดจนแรงงานข�ามชาติท่ีเชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยต�อกับเศรษฐกิจของ
โลก และผลกระทบจากความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล�อมและทางด�านสังคมวัฒนธรรม โดยสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนอย�างแน�นอนคือ รูปแบบการดํารงชีพใน
ท�องถ่ินจะเปลี่ยนแปลงไป การคมนาคมขนส�งจะช�วยเชื่อมโยงประชาชนในท�องถ่ินอาเซียน ภูมิภาค 
และโลก ให�เข�ามาใกล�ชิดกันมากข้ึน ด�วยเหตุนี้รูปแบบการบริหารจัดการของท�องถ่ินจะต�องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย�างแน�นอน อํานาจในการตัดสินใจท่ีเคยเปXนของรัฐบาลตามแนวทางการบริหารการ
กระจายอํานาจอาจต�องมีการเปลี่ยนแปลงไป รัฐจะต�องแบ�งปsนการตัดสินใจในการระหว�างประเทศมา
ให�กับท�องถ่ินมากข้ึนกว�าเดิม ดังนั้นท�องถ่ินจะต�องมีความกระตือรือร�นและฝwายภาครัฐจะต�องปรับตัว
เพ่ือสร�างโอกาสให�กับท�องถ่ินได�มีโอกาสในการปรับวิถีการดํารงชีพเปXนแบบสังคมใหม�ได�อย�างรวดเร็ว
ทันกาล (ไชยวัฒนM คํ้าชู และณัชชาภัทร อุ�นตรงจิตร, 2555; วุฒิสาร ตันไชย, 2556) 
 โดยเฉพาะอย�างยิ่งองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสร�าง
กฎระเบียบและแนวทางการอยู�ร�วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงมีผลต�อกิจกรรมของท�องถ่ิน
มากกว�าท่ีผ�านมา เพราะองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจะได�รับผลกระทบมากกว�ารัฐบาลท่ีมีการบริหาร
จัดการด�านการต�างประเทศอยู�แล�ว โดยจะมีสินค�าเข�าออกมากข้ึน ประชาชนเดินทางเข�าออกประเทศ
มากข้ึน การเตรียมการด�านสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะของท�องถ่ินจะต�องมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการเตรียมความพร�อมต�อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน การพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู�ประกอบการโดยเฉพาะรายย�อยให�สามารถแข�งขันได�และใช�ประโยชนMจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พัฒนาทักษะแรงงานให�มีความสามารถเปXนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน รวมท้ังการปรับกฎ 
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ระเบียบ และการจัดการเชิงสถาบันให�สอดรับกับกติกาของอาเซียน ได�กลายเปXนประเด็นการพัฒนาท่ี
สําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2555) 
 ด�วยการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปa 2558 จะเปXนการสร�างท้ังภาระและโอกาส
ใหม�ๆ ให�กับองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังนั้น นับเปXนโอกาสขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะ
การบริการสาธารณะและโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมความพร�อมในการ
แลกเปลี่ยนด�านสินค�าและบริการ การเคลื่อนย�ายของเงินทุนแรงงาน และการลงทุน ท่ีมีท้ังขนาดและ
ความหนาแน�นมากข้ึน บนพ้ืนฐานของการรักษาเอกลักษณMและความหลากหลายในชุมชนท�องถ่ินไว� 
โดยการบริหารจัดการกับความหลากหลาย รวมท้ังการดูแลทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาสร�างประโยชนM
ให�กับท�องถ่ิน (สุรินทรM พิศสุวรรณ, 2555; วุฒิสาร ตันไชย, 2556) ซ่ึงจะทําให�ผู�บริหารและบุคลากร
ของท�องถ่ินจะต�องเตรียมพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับท�องถ่ิน อาทิเช�น การขยายตัวของ
การค�า การเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท�องเท่ียวการเกิดข้ึนของธุรกิจใหม�ๆ การเดินทางเข�าออกระหว�าง
ประเทศ การผ�อนปรนกฎระเบียบต�างๆ ซ่ึงจะเกิดผลกระทบกับการบริหารงานขององคMกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ในขณะท่ีส�วนกลางจะต�องส�งเสริมพัฒนาให�ท�องถ่ินมีประสิทธิภาพและความสามารถของ
องคMกรให�สูงข้ึนในทิศทางท่ีสามารถทําให�ประชาชนมีส�วนร�วมและได�รับการบริการสาธารณะท่ีดี 
 ดังนั้นจึงนับว�าเปXนความท�าทายอย�างยิ่งสําหรับองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินของไทย ท่ีมี
ความแตกต�างหลากหลายและเปXนแหล�งเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศท่ีจะได�รับผลกระทบโดยตรง
จากการรวมกลุ�มเปXนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเปXนผลจากการเคลื่อนย�ายแรงงานและการ
เคลื่อนย�ายฐานการผลิตสินค�าและบริการท่ีสําคัญ รวมท้ังการเตรียมความพร�อมในด�านการค�า การ
ลงทุน ธุรกิจชุมชน แรงงานข�ามชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การบริการทางการแพทยM 
การควบคุมโรคระบาด ภาษา วัฒนธรรมท่ีหลากหลายการเตรียมสาธารณูปโภค การท�องเท่ียวและ
การศึกษาภายใต�กรอบการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีสําคัญอันได�แก� ด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร�อยด�านการวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว ด�านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษMทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปsญญาท�องถ่ิน และด�านการบริหารทรัพยากรมนุษยM ดังนั้นความท�าทายต�อบทบาทภาระหน�าท่ีต�างๆ 
จึงมุ�งเป`าไปสู�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในฐานะท่ีองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินถือว�าเปXนองคMกรหลัก
ในการบริการสาธารณะต�างๆ ในพ้ืนท่ีและถือว�าเปXนองคMกรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
ด�วยเหตุนี้จึงเปXนท่ีมาและความสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือให�บรรลุเป`าหมายสูงสุดของการวิจัย ผู�วิจัย
จึงได�กําหนดคําถามการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
 1.2.1 การบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปXนอย�างไร 
 1.2.2 มีปsจจัยใดบ�างท่ีมีผลต�อการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินในการ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.2.3 แนวทางในการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปXนอย�างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู�วิจัยได�กําหนดวัตถุประสงคMในการศึกษา
ดังต�อไปนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปsจจัยท่ีมีผลต�อการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความจําเปXน
จะต�องปรับตัว ในด�านต�างๆ คือ การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดย
การบริหารจัดการภายในขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องให�สําคัญกับการบริหาร 8 ด�าน คือ 
ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ หลักประชาธิปไตย การมีใจให�บริการ การเน�นประชาชนเปXนสําคัญ 
การบริหารแบบมืออาชีพ การลดขนาดองคMกร การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ และความเพียงพอ
ของงบประมาณ ส�วนในด�านของการบริการสาธารณะจะต�องให�ความสําคัญกับการพัฒนา 7 ด�าน 
ได�แก� ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบสังคม ด�านการส�งเสริม
การค�าและการท�องเท่ียว ด�านการอนุรักษMทรัพยากรธรรมชาติ ด�านศิลปวัฒนธรรม และด�านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยM เพ่ือให�สามารถปรับตัวและรับมือกับการก�าวเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจะเห็นว�า การจัดบริการสาธารณะ 
(Public Services Management) คือ การบริหารและดําเนินการใช�ทรัพยากรต�างๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนท่ัวไป โดยการจัดบริการสาธารณะจะเปXนไปในลักษณะของการท่ีมี
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องคMการหรือหน�วยงานและเจ�าหน�าท่ีผู�บริการทําหน�าท่ีปฏิบัติการรับใช� อํานวยความสะดวก 
แก�ปsญหา ตลอดจนตอบสนองความต�องการในด�านต�างๆ ให�แก�ประชาชน ท้ังนี้การจัดบริการ
สาธารณะของท�องถ่ิน (Local Services Management) คือการบริหารและดําเนินงานขององคMกร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในการปฏิบัติการรับใช�และการอํานวยความสะดวกต�างๆ ตอบสนองความ
ต�องการและการแก�ไขปsญหาให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน โดยการดําเนินการบริหารจะเปXนไปตาม
อํานาจหน�าท่ีขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน อันมีวัตถุประสงคMเพ่ือตอบสนองกับความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ิน พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก�ประชาชน เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล (ดิเรก ปsทมสิริวัฒนM และกอบกุล รายะนาคร, 2552; นราธิป ศรีราม, 2554) 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได�กําหนดเนื้อหาเก่ียวกับการปกครองส�วนท�องถ่ิน 
โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการให�ความเปXนอิสระแก�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักแห�งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณMของประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเปXน
หน�วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปsญหาในพ้ืนท่ี มีอํานาจ
หน�าท่ีในการดูแลและบริหารจัดการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนMของประชาชนในท�องถ่ิน และมี
ความเปXนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน�าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปXนส�วนรวมด�วย 
 ดังนั้นองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงถือเปXนองคMกรหลักในการจัดบริการสาธารณะให�แก�
ประชาชนในท�องถ่ิน เพ่ือให�สามารถการจัดบริการสาธารณะได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงควรท่ีจะมีการกําหนดกรอบยุทธศาสตรMการจัดบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ครอบคลุมประเด็นการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรม ดังรายละเอียดต�อไปนี้ (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก�องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542; วุฒิสาร ตันไชย, 2552) 
 1. ด�านการบริหารจัดการองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือความพร�อมของประเทศไทยใน
การเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นคําตอบอยู�ท่ีองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเปXนปsจจัยสําคัญ 
กล�าวคือ (1) ท�องถ่ินต�องรับผิดและชอบต�อสาธารณะ ไม�ว�าจะเปXนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข�อ
ปฏิบัติต�างๆ ของทางราชการ นอกจากนี้ยังเปXนองคMกรท่ีมีความรับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต�อชีวิตและความ
เปXนอยู�ของประชาชน และการเปXนหน�วยงานหลักในการแก�ไขปsญหาสังคมในพ้ืนท่ี (2) การบริหารต�อง
ยึดหลักประชาธิปไตย คือการท่ีองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเปLดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมใน
การกําหนดนโยบายของท�องถ่ินประชาชนได�รับการบริการสาธารณะด�วยความเสมอภาคและเท�า
เทียมกันทุกฝwาย และการบริหารงานท่ียึดหลักความถูกต�องตามครรลองของกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการ (3) การมีใจให�บริการ โดยการลดเวลาและข้ันตอนในการให�บริการเพ่ือความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการเปXนตัวกลางในการแก�ไขหรือไกล�เกลี่ยปsญหาข�อขัดแย�งของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได� รวมถึงความสามารถในการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนในการรับบริการ
ต�างๆ เสมือนญาติมิตร (4) การเน�นประชาชนเปXนสําคัญ หมายถึงการให�ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในการร�วมพัฒนาท�องถ่ินในฐานะท่ีเปXนพลเมือง ซ่ึงการดําเนินนโยบายจะเน�นให�ประชาชนเกิด
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ความรู�สึกเปXนเจ�าของและหวงแหนท�องถ่ิน รวมถึงการมีช�องทางในการให�บริการแก�ประชาชนอย�าง
หลากหลาย (5) การบริหารแบบมืออาชีพ เปXนการบริหารงานท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติหน�าท่ีโดย
สามารถแก�ไขปsญหาขององคMกรได� นอกจากนี้ยังต�องเปLดเผยข�อมูลให�ประชาชนสามารถตรวจสอบได�
ทุกเม่ือ รวมท้ังความสามารถในการแข�งขันและทันต�อการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก (6) การลด
ขนาดองคMกร เปXนการบริหารจัดการโดยเน�นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก�บุคลากรทุกฝwาย 
สามารถใช�ประโยชนMจากวัสดุอุปกรณM เครื่องมือและครุภัณฑMต�างๆ ท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�า และมีการทํา
สัญญาจ�างบริษัทเอกชนหรือหน�วยงานอ่ืนเพ่ือเข�ามาช�วยในการแบ�งเบาภาระงานอย�างเหมาะสม     
(7) การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ เปXนการท่ีองคMกรมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต�างๆ ไว�อย�างชัดเจน มีการลงมือปฏิบัติงานตามแผนการต�างๆ ท่ีกําหนดไว� และมีการตรวจสอบความ
ถูกต�องแล�วนําข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมาเปXนบทเรียนเพ่ือปรับปรุงแก�ไข (8) ความพอเพียงของ
งบประมาณ กล�าวคือ การมีงบประมาณอย�างเพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะ มีความพยายาม
ในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได� และสามารถใช�งบประมาณรายจ�ายได�สอดคล�องกับปsญหา
และความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 2. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีเนื้อหาของงานเก่ียวกับการคมนาคมและการขนส�ง อาทิ 
การก�อสร�างและบํารุงรักษาถนนและสะพาน การดูแล จัดต้ังสถานีขนส�ง การจัดการจราจรในเขต
พ้ืนท่ี การบํารุงรักษาทางน้ํา การก�อสร�างและดูแลสถานีขนส�งทางน้ํา การดูแลแหล�งน้ําและระบบ
ประปาชนบท การจัดให�มีและการควบคุมตลาดการจัดต้ังและดูแลตลาดกลางการผังเมือง แผนท่ีการ
ใช�ท่ีดิน (Zoning) การจัดทําผังเมืองรวม และการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม การควบคุมอาคาร 
การเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร การก�อสร�างและปรับปรุง
ถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการขยายตัวด�านการลงทุนและการเชื่อมโยงด�านคมนาคมขนส�งในภูมิภาค 
การจัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตรแก�ประชาชนอย�างเพียงพอตลอดปa และการ
จัดให�มีไฟฟ̀าและความส�องสว�างตามสถานท่ีสาธารณะ 
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมท้ังในด�านการส�งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ�มอาชีพต�างๆ 
การสังคมสงเคราะหMพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส งานศูนยMพัฒนาเด็กเล็ก การ
สงเคราะหMเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ การสงเคราะหMเบี้ยยังชีพคนพิการ และการสงเคราะหMเบี้ยยังชีพผู�ปwวย
เอดสM การส�งเสริมการกีฬา การจัดให�มีสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ การจัดการศึกษาในระบบและการ
บริการการศึกษานอกโรงเรียน การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การแก�ไขปsญหาชุมชนแออัด 
และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัยสาหรับผู�มีรายได�น�อย โอกาสท่ีองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจะทําได�
ภายใต�กระแสของการกระจายอํานาจในปsจจุบันอันสอดคล�องกับแนวโน�มสากล ได�แก� การทํางานด�าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน�นการบูรณาการงานทุกด�านให�เกิดอรรถประโยชนMอย�างคุ�มค�ากับพ้ืนท่ี
และกลุ�มเป`าหมายให�มากท่ีสุด เนื่องจากเปXนองคMกรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนและปsญหาของ
ประชาชนในด�านต�างๆ โดยสามารถดําเนินการได�คือ (1) องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องนิยาม
ความหมายของความยากจนให�มีขอบเขตท่ีกว�างกว�าการใช�รายได�เปXนเกณฑM อันเปXนการตีความในทาง
แคบซ่ึงคนยากจนในมิตินี้ เปXนเพียงผู� ท่ีจนเงินเท�านั้น ซ่ึงจะต�องพิจารณาให�ครอบคลุมถึง ด�าน
การศึกษา สาธารณสุข และสาธารณูปโภค ทรัพยากรสิ่งแวดล�อม ความรับความเอาใจใส� สถาบัน
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ครอบครัว การมีส�วนร�วม และการยกระดับคุณภาพชีวิต (2) การมีฐานข�อมูลเก่ียวกับท�องถ่ิน
ครอบคลุมในทุกด�านเปXนเง่ือนไขท่ีองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท�องถ่ินได� และต�องพิจารณาว�าข�อมูลใดท่ียังขาดและต�องดําเนินการจัดเก็บให�มีความ
ทันสมัยอยู�ตลอดเวลา และ (3) การส�งเสริมคุณภาพชีวิตจะต�องให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องได�ร�วมกัน
วิเคราะหMถึงสาเหตุของปsญหาหรือความยากจนท่ีเกิดข้ึน โดยท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการชี้ให�เห็นถึงสภาพ
ปsญหาหรือความรุนแรงหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให�ประชาชน ชุมชน และองคMกรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องได�ตระหนักถึงความจําเปXนในการเร�งรัดให�มีการแก�ไขปsญหาร�วมกัน จากนั้นองคMกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินก็มีหน�าท่ีท่ีจะต�องเอ้ืออํานวยให�เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการวิเคราะหMปsญหา
ร�วมกัน และ (4) การจัดการศึกษาต�องเน�นการเรียนรู�โดยเชื่อมโยงบริบทของท�องถ่ินเข�าด�วยกันอย�าง
สอดคล�องและสมดุล ท้ังนี้เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความรู�ในด�านวิชาการและความรู�เท�าทันต�อโลก 
 4. ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย โดยการส�งเสริม
ความเปXนประชาธิปไตยในระดับท�องถ่ิน สิทธิเสรีภาพของประชาชน งานตรวจมาตรา ชั่ง ตวง วัด 
และการเผยแพร�และประชาสัมพันธMความรู�เก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคแก�ผู�บริโภคการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน การป`องกันภัยฝwายพลเรือน การป`องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  การช�วยเหลือผู�ประสบภัยเบื้องต�น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร�อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยMสิน การทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน งานจัด
ทะเบียนสัตวMพาหนะ การป`องกันปsญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติด การเฝ`าระวังปsญหา
อาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก�ไขปsญหา และการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับ
ประชากรแฝงและแรงงานต�างด�าวในพ้ืนท่ี 
 5. การส�งเสริมด�านเศรษฐกิจ โดยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การประสานจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด การจัดระบบข�อมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยี การบริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรชุมชนการส�งเสริมการลงทุน งานบริการข�อมูลนักลงทุน งานเผยแพร�และชักจูงการ
ลงทุนการพาณิชยกรรม ท้ังในด�านงานทะเบียนพาณิชยMการพัฒนาอุตสาหกรรม การกํากับดูแลโรงงาน 
การอนุญาตให�ต้ังโรงงาน การท�องเท่ียว การวางแผนการท�องเท่ียว การปรับปรุงดูแล บํารุงรักษา
สถานท่ีท�องเท่ียว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธM รวมถึงการเปLดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมใน
การอนุรักษM พัฒนา และได�รับประโยชนMจากแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี การมีบทบาทในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสื่อประชาสัมพันธMสถานท่ีท�องเท่ียวหรือสินค�าจากชุมชน  
 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินควรท่ีจะ
ให�ความสําคัญกับประเด็นเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล�อม โดยสามารถดําเนินการได�คือ (1) การกําหนด
วิสัยทัศนMครอบคลุมระหว�างสิ่งแวดล�อมกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
โดยแต�ละองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจะมีวิสัยทัศนMท่ีแตกต�างกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับศักยภาพด�าน
การพัฒนาและความต�องการร�วมของประชาชน ฉะนั้นภายใต�การดําเนินกิจกรรม หรือโครงการใดๆ 
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศนMขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงต�องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมภายในท�องถ่ินอยู�ตลอดเวลา (2) การเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบาย ซ่ึงนับเปXนความรับผิดชอบร�วมกันระหว�างองคMกรปกครอง
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ส�วนท�องถ่ินกับประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองหรือการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท�องถ่ินนี้เองจะเปXนสิ่งท่ีเชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบายสาธารณะด�านสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน 
ไม�ว�าจะเปXนการมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น ร�วมปรึกษาหารือ ร�วมวิเคราะหMปsญหา ร�วม
วางแผน ร�วมรับผลประโยชนM และติดตามประเมินผล (3) การสร�างช�องทางในการแสดงความคิดเห็น
ในกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนจําเปXนอย�างยิ่งท่ีองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องสร�าง
ช�องทางท่ีหลากหลายให�แก�ประชาชนในการมีส�วนร�วม อาทิ ตู�รับฟsงความคิดเห็น โทรศัพทMสายด�วน 
การประชุมผู�นําชุมชน ประชาคมท�องถ่ิน หรือการสร�างเวทีในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต�างๆ 
(4) การหนุนเสริมทักษะในการบริหารจัดการและความรู�เชิงเทคนิค ความร�วมมือและความเก้ือกูลจาก
องคMกรภายนอกท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะจากหน�วยงานภายนอกหรือแม�แต�สถาบันทางวิชาการในการ
ส�งเสริมการจัดการสิ่งแวดล�อม อาทิ การจัดผังเมือง การจัดการปwา การลดปsญหามลพิษทางน้ํา 
อากาศ และเสียง การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว และการจัดวางภูมิทัศนM เปXนต�น ท่ีจะต�องทําหน�าท่ีเปXนพ่ี
เลี้ยงหรือครูฝmกจะทําให�สามารถทํางานด�านการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมได�ดียิ่งข้ึน  
 7. การส�งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินควรต�องดําเนินการคือ 
(1) การจัดทําแผนท่ีทางวัฒนธรรม ในการทําแผนท่ีทางวัฒนธรรมนั้นเปXนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย
คนในชุมชนเพ่ือร�วมกันค�นหา ศึกษา และวิเคราะหMแผนท่ีวัฒนธรรม โดยเปXนการแสดงให�เห็นว�าในแต�ละพ้ืนท่ี 
แต�ละชุมชนมีวัฒนธรรมสิ่งดีงามท่ีทรงคุณค�า โดยรวบรวมจัดทําเปXนบัญชีทรัพยากรทางวัฒนธรรม (2) การใช�
ประโยชนMจากแผนท่ีวัฒนธรรมหรือการจัดการทางวัฒนธรรม สิ่งสําคัญคือองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�อง
เข�าใจถึงสถานภาพและคุณค�าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมแต�ละประเภท เพราะการจะเลือกว�าจะจัดการทาง
วัฒนธรรมแต�ละเรื่องแต�ละประเภทอย�างไรนั้น ข้ึนอยู�กับลักษณะ สถานภาพ และการให�คุณค�าของชุมชนเปXน
สําคัญ ในกรณีเดียวกันอาจถ�ายทอดเรื่องราวต�างๆ เก่ียวกับประเพณีหรือพิธีกรรมนั้นไว�ในหลักสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียน หรือเพียงบันทึกไว�เปXนหลักฐานว�าในอดีตท่ีผ�านมาชุมชนเคยมีประเพณีหรือพิธีกรรม
เช�นนี้ (3) การให�วัฒนธรรมเปXนสื่อในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมเปXนส�วนหนึ่งของชีวิตเปXนต�นทุนทางสังคม
และเปXนพ้ืนท่ีสําหรับการสร�างความสัมพันธMร�วมกัน ท�องถ่ินควรท่ีจะยกระดับคุณค�ากิจกรรมทางวัฒนธรรม
เหล�านั้นให�กลายเปXนสื่อสําหรับการพัฒนาสังคม โดยให�กิจกรรมหรือโครงการทางวัฒนธรรมเปXนพ้ืนท่ีสําหรับ
สร�างความสัมพันธMร�วมกันและสร�างการพบปะสังสรรคMกันทางสังคมระหว�างคนในสังคม ซ่ึงในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการต�างๆ ด�านวัฒนธรรมพึงตระหนักอยู�เสมอว�าการสร�างจิตวิญญาณให�แก�กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให�
เข�าใจและเข�าถึงเจตนารมณMท่ีแท�จริงในการอนุรักษM ธํารงรักษาและฟ~�นฟูวัฒนธรรม และ (4) การบูรณาการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับมิติอ่ืน ท้ังในด�านการสร�างความเชื่อมโยงระหว�างวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท�องเท่ียว การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล�อม 
 8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยM วิสัยทัศนMอาเซียน 2020 ได�กล�าวถึงความสําคัญของการ
พัฒนามนุษยM โดยให�ประชาชนสามารถเข�าถึงโอกาสในการพัฒนาด�านต�างๆ ซ่ึงนโยบายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยM ประกอบด�วย (1) การพัฒนาด�านการศึกษา
ภาษาอังกฤษซ่ึงกลายมาเปXนภาษากลางท่ีใช�ติดต�อสื่อสารและแง�เนื้อหาทางวิชาการ (2) การพัฒนา
ทักษาฝaมือแรงงานในแต�ลาสายวิชาชีพหรือแม�กระท่ังสายงานท่ัวไป (3) ปลูกจิตสํานึกในการอยู�
ร�วมกันภายใต�ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ (4) สร�างอัตลักษณMอาเซียนเพ่ือให�เกิดความรู�สึก
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รักและผูกพันกับภูมิภาคของตน รวมถึงการเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนา
วิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยMในอาเซียนจึงได�ทวีบทบาทมากข้ึนต�อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให�มีความเจริญก�าวหน�าสามารถแข�งขันได�
ในระดับสากล โดยเฉพาะอย�างยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วและ
ต�อเนื่องในหลากหลายด�านท่ีส�งผลให�โลกเข�าสู�ยุคโลกาภิวัตนMอันเปXนยุคของสังคมฐานความรู� 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังนั้นองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินจักต�องตระหนักถึงความสําคัญในการ
เผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู�ประชาชนในท�องถ่ิน ตลอดจน
ส�งเสริมการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียนแก�เยาวชนหรือบุคลากร 
รวมถึงการส�งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�างความร�วมมือกับหน�วยงานวิชาการ 
 ดังนั้นจะพบว�า การบริหารจัดการองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมของประเทศ
ไทยในการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด�วย แนวคิดความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ หลัก
ประชาธิปไตย การมีใจให�บริการ การเน�นประชาชนเปXนสําคัญ การบริหารแบบมืออาชีพ การลดขนาดองคMกร 
การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ และความเพียงพอของบประมาณ ส�วนหลักการบริการสาธารณะขององคMกร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประกอบด�วยปsจจัยพ้ืนฐานต�างๆ คือ การ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบสังคม การส�งเสริมทางด�านเศรษฐกิจ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การส�งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยM โดยถือว�าเปXนโอกาสและความท�าทายต�อศักยภาพและความพร�อมขององคMกรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือเปXนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู�วิจัยจึงเสนอกรอบการบริการ
สาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.2 กรอบการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การจัดบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส วนท!องถ่ิน 

การเตรียมความพร!อมเข!าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การบริหารจัดการองคMกร - ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะท่ีนอกจากจะต�องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบราชการแล�วยังถือเปXนองคMกรหลักท่ีมีบทบาทในการ
แก�ไขปsญหาในพ้ืนท่ี 
- การบริหารต�องยึดหลักประชาธิปไตยโดยบริหารท�องถ่ินใน
ลักษณะเครือข�ายและส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
- การมีใจให�บริการต�องลดความเปXนทางการเพ่ือเข�าถึงประชาชน 
- การเน�นประชาชนเปXนสําคัญในฐานะท่ีมีบทบาทเปXนพลเมือง 
- การบริหารแบบมืออาชีพท่ีมีความชํานาญและทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 1.2 (ต อ)   
 
การจัดบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส วนท!องถ่ิน 

การเตรียมความพร!อมเข!าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 - การลดขนาดองคMกร โดยเน�นกระจายอํานาจในการตัดสินใจและใช�
ประโยชนMจากวัสดุอุปกรณMอย�างคุ�มค�า 
- การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ท่ีให�ความสําคัญกับการวางแผน
อย�างชัดเจน 
- งบประมาณท่ีต� อง เ พ่ิม ศักยภาพในการจัด เ ก็บรายได� และ
ประสิทธิภาพของการใช�งบประมาณรายจ�าย 

2. การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

- การก�อสร�างและปรับปรุงถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการขยายตัว
ด�านการลงทุนและการคมนาคมขนส�งเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน  
- การจัดให�มีน้ํ าสะอาดเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตรแก�
ประชาชน 
- การจัดให�มีไฟฟ̀าและความส�องสว�างตามสถานท่ีสาธารณะ  
- การจัดทําแผนท่ีการใช�ท่ีดิน (Zoning) วางแผนระบบผังเมืองรวม 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต - ส�งเสริมทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือใช�ในการสื่อสารหรือภาษา
ของประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน 
- การส�งเสริมอาชีพเพ่ือสร�างรายได�ให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีอย�าง
ต�อเนื่อง 
- การให�ความรู�แก�บิดามารดาหรือผู�ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน  
- ส�งเสริมและสนับสนุนให�เยาวชนหรือผู�สูงอายุรวมกลุ�มกันจัดทํา
กิจกรรมสร�างสรรคM 
- การสงเคราะหMคนพิการ ผู�ปwวย และผู�ด�อยโอกาสทางสังคม 

4. การจัดระเบียบสังคม - การป`องกันปsญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน
เยาวชนและประชาชน 
- การเฝ`าระวังปsญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดยให�ประชาชนมีส�วนร�วม  
- การป`องกันปsญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปการเฝ`าระวังปsญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
- การจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับประชากรแฝงและแรงงานต�างชาติท่ี
อาศัยในพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 1.2 (ต อ) 
 

การจัดบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส วนท!องถ่ิน 

การเตรียมความพร!อมเข!าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. การส�งเสริมทางด�าน
เศรษฐกิจ 

- การส�งเสริมสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมในท�องถ่ิน 
- การส�งเสริมการลงทุนภายในท�องถ่ิน 
- การเปLดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษM 
พัฒนา และได�รับประโยชนMจากแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี  
- การมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและมี
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธMสถานท่ีท�องเท่ียวหรือสินค�าจากวิสาหกิจชุมชน 

6. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

- การจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
- การปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษM
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
- การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช�
ประโยชนM  
- การรับฟsงความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสียทุกฝwายทุกครั้งก�อนท่ีจะมี
การดําเนินงานท่ีส�งผลกระทบต�อธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

7. การส�งเสริมวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี 

- การส�งเสริมให�ประชาชนเกิดการเรียนรู�และเข�าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน  
- การส�งเสริมด�านศาสนา ภูมิปsญญาและประเพณีท่ีดีงามในท�องถ่ิน 
การให�ความสําคัญด�านอัตลักษณMทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี        
ภูมิปsญญาท�องถ่ิน 
- บูรณาการวัฒนธรรมท�องถ่ินเชื่อมโยงกับการศึกษา การสร�าง
มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว และการจัดการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม 

8. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยM 

- การเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไปสู�ประชาชน 
- สร�างความรู�สึกท่ีดีในการอยู�ร�วมกันบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมแบบพหุสังคม 
- การพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียน
แก�เยาวชน บุคลากรหรือประชาชนในพ้ืนท่ี  
- การส�งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�างความร�วมมือกับสถาบัน
ทางวิชาการ 

 
ท่ีมา: ไททัศนM มาลา; เกษมชาติ นเรศเสนียM; บุญเลิศ ไพรินทรM (2557) 
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 ท้ังนี้ การบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�วิจัยได�เลือกใช�แนวทางการวิจัยแบบผสม (Mixed Research) จากท่ี
ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ทําให�สามารถกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยกําหนดตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบด�วย ปsจจัยด�านข�อมูลท่ัวไปขององคMกร ปsจจัย
ด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปsจจัยด�านการบริหารจัดการ 
ส�วนตัวแปรตาม คือ การบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังภาพต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ป�จจัยด!านสภาพแวดล!อมของการ
รวมกลุ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(1) การเมืองและความม่ันคง 
(2) เศรษฐกิจ 
(3) สังคมและวัฒนธรรม 

การบริการสาธารณะของขององค�กร
ปกครองส วนท!องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร!อม

เข!าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  
(2) ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
(3) ด�านการจัดระเบียบสังคม 
(4) ด�านการส�งเสริมการค�าและการท�องเท่ียว 
(5) ด�านการอนุรักษMทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ด�านศิลปวัฒนธรรม 
(7) ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยM 

ป�จจัยด!านการบริหารจัดการ 
(1) ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ 
(2) หลักประชาธิปไตย 
(3) การมีใจให�บริการ 
(4) การเน�นประชาชนเปXนสําคัญ 
(5) การบริหารแบบมืออาชีพ 
(6) การลดขนาดองคMกร 
(7) การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
(8) ความเพียงพอของงบประมาณ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ป�จจัยด!านลักษณะองค�กร 

(1) จํานวนบุคลากร 
(2) ขนาดองคMกร 
(3) จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 
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1.5 สมมติฐานการวิจัย 
 1.5.1 ข�อมูลท่ัวไปขององคM ได�แก� จํานวนบุคลากร ขนาดองคMกรกร และจํานวนประชากร 
ท่ีต�างกันมีความพร�อมเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต�างกัน 
 1.5.2 ผลกระทบจากการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต�อการบริการสาธารณะ
ขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.5.3 การบริหารจัดการมีผลต�อการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.5.4 ผลกระทบจากการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีและปsจจัยด�านการบริหาร
องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินมีผลต�อการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.6 ขอบเขตในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคMของการวิจัยดังท่ีได�ต้ัง
ไว�แล�ว ผู�วิจัยจึงได�กําหนดขอบเขตในการวิจัยท้ังในด�านพ้ืนท่ี เนื้อหา และระยะเวลา ดังต�อไปนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี คือ ศึกษาโดยใช�ประชากรเปXนองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินใน
ประเทศไทยจํานวน 7,853 แห�ง โดยกําหนดกลุ�มตัวอย�างครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต� จํานวน 400 แห�ง/คน 
 1.6.2 ขอบเขตด�านเนื้อหา คือ เน�นศึกษาการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันได�แก� ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�าน
งานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการ
วางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษM
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปsญญาท�องถ่ิน และด�าน
การบริหารทรัพยากรมนุษยM 
 1.6.3 ขอบเขตด�านเวลา คือ ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้อยู�ในช�วงปa พ.ศ. 2556-2558  

 
1.7 ประโยชน�ท่ีคาดว าจะได!รับ  
 เม่ือผลการศึกษาสําเร็จตามวัตถุประสงคMของการวิจัยทุกประการแล�ว ผลของการวิจัยทําให�
ได�องคMความรู�ใหม�ท่ีเปXนประโยชนMท้ังต�อองคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�กําหนดนโยบาย ประชาชน 
รวมท้ังในแวดวงวิชาการ ดังต�อไปนี้ 
 1.7.1 ทราบถึงการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อม
เข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.7.2 ทราบถึงปsจจัยท่ีมีผลต�อการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 1.7.3 ทราบถึงแนวทางในการบริการสาธารณะขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.7.4 ทราบถึงองคMความรู�เพ่ือเปXนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรMการบริการสาธารณะ
ขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือเปXน
แนวทางในการกําหนดนโยบายขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง อันจะส�งผล
ต�อความเข�มแข็งและความสามารถขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ต�อไป 
 
1.8 นิยามคําศัพท�เฉพาะ 
 องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน หมายถึง หน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ิน อันได�แก� องคMการ
บริหารส�วนจังหวัด เทศบาล และ องคMการบริหารส�วนตําบล 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) หมายถึง การรวมกลุ�มของประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยมีเป`าหมายของการรวมตัวกันภายในปa 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทัศนM คือ การสร�าง
ประชาคมท่ีมีขีดความสามารถในการแข�งขันสูง มีกฎเกณฑMกติกาท่ีชัดเจน และมีประชาชนเปXน
ศูนยMกลาง ท้ังนี้เพ่ือสร�างประชาคมท่ีมีความแข็งแกร�ง สามารถสร�างโอกาสและรับมือสิ่งท�าทายท้ัง
ด�านการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม� เพ่ิมอํานาจต�อรองและขีด
ความสามารถการแข�งขันของอาเซียนในเวทีระหว�างประเทศทุกด�าน โดยให�ประชาชนมีความเปXนอยู�  
ท่ีดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได�สะดวกมากข้ึน และประชาชนในอาเซียนมีความรู�สึก
เปXนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการเสริมสร�างความเชื่อมโยงระหว�างกันในอาเซียนในด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ด�านกฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหว�างประชาชน 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หมายถึง การ
รวมกลุ�มของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีเป`าหมายการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ ได�แก� การเปXนตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว การสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน โดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสร�างขีดความสามารถ
ในการแข�งขัน และการบูรณาการเศรษฐกิจเข�ากับเศรษฐกิจโลก  
 การบริการสาธารณะ หมายถึง กรอบอํานาจหน�าท่ีขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินตามท่ี
กฎหมายกําหนดคือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องคMกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ในการบริการสาธารณะ และตามหลักความรับผิดชอบขององคMกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ได�แก� ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 
ด�านการบริหารจัดการอนุรักษMทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปsญญาท�องถ่ิน และด�านการบริหารทรัพยากรมนุษยM 
 การบริหารจัดการ หมายถึง บทบาทขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินในการจัดระเบียบ
องคMกรเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและให�บรรลุวัตถุประสงคMสูงสุดของ
องคMกรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยต�องคํานึงถึงหลักความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ หลัก
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ประชาธิปไตย การมีใจให�บริการ การเน�นประชาชนเปXนสําคัญ การบริหารแบบมืออาชีพ การลดขนาด
องคMกร การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ความเพียงพอของงบประมาณ 

การเตรียมความพร�อม หมายถึง บทบาทขององคMกรปกครองส�วนท�องถ่ินในการบริการ
สาธารณะ และการบริหารจัดการภายในองคMกร เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�วิจัยได�ทําการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม� แนวคิดเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะแนวใหม� แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ แนวคิด
เก่ียวกับสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวคิดเก่ียวกับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินกับการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังต�อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม" 
 จุดต้ังต�นของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� (NPM) เกิดข้ึนในช�วงต�นทศวรรษท่ี 1980s
แนวคิดในระยะเริ่มต�นมุ�งท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ การปรับโครงสร�างให�เล็กลงและยอมรับการใช�กลไก
ตลาดและการแข�งขันตามแบบของเอกชนมาใช�ในภาครัฐ อันเปBนการนําความรู�ทางรัฐประศาสนศาสตร� ท่ีมีการ
พัฒนาและแบ�งสาขาตามความเฉพาะทางในด�านต�างๆ มาบูรณาการเพ่ือเชื่อมมิติทางนโยบายและมิติ
การจัดการให�สอดคล�องกัน กระแสแนวความคิดในเชิงวิชาการท่ีมีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน�ของการบริหารปกครองไปสู�รูปแบบบริหารจัดการภาครัฐดังกล�าวนี้ อาจจะแยกออกได�
เปBนสามส�วน กล�าวคือทฤษฎีเศรษฐศาสตร�แบบนีโอคลาสสิกและเศรษฐศาสตร�เชิงสถาบัน 
แนวความคิดแบบการจัดการนิยมและหลักการประชารัฐ ดังต�อไปนี้ (ทศพร ศิริสัมพันธ�, 2549) 
 2.1.1 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ในแบบนีโอคลาสสิกและเศรษฐศาสตร�สถาบัน  
  นับต้ังแต�กกลางทศวรรษท่ี 1970 เปBนต�นมา แนวคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ใน
แบบนีโอคลาสสิกหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ในแบบเหตุผลนิยม (Economic Rationalism) ซ่ึงมีความ
เชื่อว�าปUจเจกบุคคลต�างๆ เปBนผู�ท่ีมีเหตุผลและพยายามแสวงหาผลประโยชน�สูงสุดของตนเอง ดังนั้น
นักการเมืองต�างจะพยายามให�ได�รับคะแนนเสียงและความนิยมมากท่ีสุด ส�วนข�าราชการต�างจะ
พยายามขยายอาณาจักรของหน�วยงาน (เพ่ิมจํานวนบุคลากรและงบประมาณ) หรือมุ�งหวัง
ผลประโยชน�ภายในหรือจุดมุ�งหมายส�วนตัว (Internalities) มากกว�าคํานึงถึงส�วนรวมหรือ
ผลประโยชน�สาธารณะ อันเปBนสาเหตุความล�มเหลวของรัฐบาลและระบบราชการในการเข�าไป
แทรกแซงระบบเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงนําไปสู�ข�อเสนอแนะท่ีจะควบคุมและลดขนาดของภาครัฐให�
เล็กลง (State Minimalism) โดยมีความเชื่อในพลังและบทบาทของกลไกตลาดว�ามีประสิทธิภาพและ
สามารถจัดการตัวเองได� พร�อมกับเสนอให�มีการเปZดตลาดเสรีและใช�มาตรการท่ีองกับกลไกตลาด
(Mercerization & Market-Based Mechanism) อาทิเช�น การแปรรูปกิจการของรัฐให�เปBนเอกชน
(Privatization) การผ�อนคลายการควบคุม (Deregulation) การทําให�ถูกต�องตามกฎหมาย
(Legalization) เปBนต�น 
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 แนวความคิดดังกล�าวได�รับการขานรับจากฝhายการเมืองในช�วงทศวรรษท่ี 1980 ซ่ึงนําโดย
นายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher แห�งประเทศอังกฤษและประธานาธิบดี Ronald Reagan แห�ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีความเชื่อในกระแสอนุรักษ�นิยมและต�างมองว�าระบบรัฐสวัสดิการ 
(Welfare State) หรือท่ีเรียกกันว�า “Big Government” นั้น มีต�นทุนค�าใช�จ�ายท่ีค�อนข�างสูงและ
กลายเปBนความสิ้นเปลืองของระบบเศรษฐกิจและสังคม ก�อให�เกิดการขาดดุลงบประมาณและภาระ
ต�างๆ ทางการเงินติดตามมา ทําให�มีความจําเปBนจะต�องควบคุมและลดขนาดของภาครัฐและทําการ
ปฏิรูประบบราชการให�เล็กลง หรือท่ีเรียกกันว�า “Small Government” ในท�ายสุด 
 ในส�วนของทฤษฎีเศรษฐศาสตร�เชิงสถาบันซ่ึงมีรากฐานมาจากพฤติกรรมองค�การมองว�า
รูปแบบความสัมพันธ�ของบุคคลฝhายต�างๆ มีลักษณะของการทําสัญญาแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน โดยท่ี
ฝhายหนึ่งจะเปBนผู�ว�าจ�าง (Principal) และอีกฝhายหนึ่งจะเปBนผู�รับจ�างหรือตัวแทน (Agent) ซ่ึงจะ
ยินยอมปฏิบัติงานต�างๆ ให�ตามท่ีตกลงกันและได�รับรางวัลเปBนการตอบแทน เช�น ระหว�างนายจ�างกับ
ลูกจ�าง ผู�ออกเสียงเลือกต้ังกับนักการเมือง รัฐมนตรีกับข�าราชการประจํา เปBนต�น โดยแนวคิดดังกล�าว
นี้มีความเชื่อว�าท้ังสองฝhายต�างมีเหตุผล พยายามมุ�งแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตัวและต�องการ
อรรถประโยชน�สูงสุด ซ่ึงอาจทําให�เกิดความขัดแย�งด�านผลประโยชน� อย�างไรก็ดี ฝhายผู�รับจ�างเปBน
ตัวแทนจะค�อนข�างได�เปรียบเพราะมีข�อมูล ความรู�และทักษะ รวมท้ังข�อจํากัดต�างๆ ของฝhายผู�ว�าจ�าง
เอง และมักอาศัยข�อได�เปรียบดังกล�าวในการแสวงหาโอกาสให�กับตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงส�งผลทําให�เกิด
ต�นทุนค�าใช�จ�ายในการกระทําหรือผ�านมือ (Transaction Cost) สูงข้ึน 
 ปUญหาของความสําคัญและต�นทุนค�าใช�จ�ายท่ีสูงข้ึนดังกล�าวจะค�อนข�างเด�นชัดในหน�วยงาน
ภาครัฐ เนื่องจากขาดระบบการแข�งขันหรือผู�แข�งขัน ซ่ึงจะช�วยเปรียบเทียบให�เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและเกิดแรงจูงใจในการลดต�นทุนค�าใช�จ�าย ดังนั้น แนวคิดของการปฏิรูปภาครัฐใน
บางประเทศ เช�น นิวซีแลนด� จึงพยายามทําให�มีการทําสัญญาระหว�างท้ังสองฝhายท่ีมีความชัดเจน
โดยเฉพาะวัตถุประสงค�และพันธะความรับผิดชอบ การติดตามและการวัดผลการดําเนินงาน สร�าง
ระบบแรงจูงใจท่ีสูงกว�าเปtาหมายส�วนตัวพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ัง
มาตรการกดดัน ลดความแน�นอน และทําให�เกิดสภาพการแข�งขันท�าทายข้ึน 
 2.1.2 แนวคิดการจัดการนิยม  
  กระแสแนวความคิดของการจัดการนิยม (Managerialism) ได�เริ่มต�นข้ึนมาจากนัก
บริหารมืออาชีพและท่ีปรึกษาทางการบริหารจัดการมากกว�านักวิชาการโดยท่ัวไป ซ่ึงเกิดข้ึนในช�วง
กลางถึงปลายทศวรรษ 1980 และมีอิทธิพลอย�างสูงต�อนโยบายการปฏิรูปภาครัฐหรือการปฏิรูประบบ
ราชการในประเทศต�างๆ ดังปรากฏเปBนสโลแกนต�างๆ อาทิเช�น “Value for Money” “3E’s” “Let 
the Managers Manage” และ “Managerial for Results” เปBนต�น ซ่ึงมีสมมติฐานว�าการจัดการ
เปBนหลักการสากล สามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�ท้ังการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ อันเปBนความ
เชื่อถือท่ีมีมาต้ังแต�ในช�วงปลายทศวรรษท่ี 19 นับจาก Woodrow Wilson และโดยเฉพาะเรื่อง
วิทยาศาสตร�การจัดการของ Taylor หรือท่ีเรียกกันว�า “Taylorism” นั่นเอง 
  แนวความคิดเ ก่ียวกับการจัดการนิยมดังกล�าวนี้ต� างชี้ ให� เห็นถึงความไม� มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารราชการ อันเนื่องมาจากการขาดความคล�องตัวทางการ
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บริหารจัดการมุ�งเน�นให�ความสําคัญกับปUจจัยนําเข�า (Input) และกฎระเบียบ โดยพยายามหันมาให�
ความสําคัญต�อการสร�างตัวชี้วัดผลสําเร็จของการบริหารจัดการ ท้ังในแง�ผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ� (Outcome) ตลอดจนการสร�างความพึงพอใจในคุณภาพของการให�บริการประชาชนรวมท้ัง
นําเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนท่ีประสบความสําเร็จมาประยุกต�ใช�ในการ
บริหารงานของรัฐ อาทิเช�น การบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic Management) การบริหารคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management - TQM) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) การจ�ายรางวัล
ค�าตอบแทนตามผลงาน (Performance-Related Pay) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
(Performance Auditing) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปBนต�น 
 ออสบอร�น และ แกปเบลอร� (Osborne & Gaebler, 1992) ได�อธิบายไว�ในหนังสือชื่อ 
“Reinventing Government” เขาพยายามนําเสนอหลักการของการจัดการภาครัฐแนวใหม�ไว�      
10 ประการคือ 
 1. ต�องการให�ระบบราชการทําหน�าท่ีเปBนพ่ีเลี้ยงมากกว�าให�ระบบราชการลงมือทํางานเอง 
(A Catalytic Government) 
 2. ต�องการให�ระบบราชการเปBนระบบท่ีชุมชนเปBนเจ�าของและเปBนระบบราชการท่ีมอบ
อํานาจให�กับประชาชนไปดําเนินการเอง มากกว�าท่ีจะเปBนกลไกท่ีคอยให�บริการแต�เพียงอย�างเดียว   
(A Community-Owned Government) 
 3. ต�องการให�ระบบราชการมีลักษณะของการแข�งขันในการให�จัดทําบริการสาธารณะ     
(A Competitive Government) 
 4. ต�องการให�ระบบราชการเปBนระบบท่ีขับเคลื่อนด�วยภารกิจมากกว�าขับเคลื่อนด�วย
กฎระเบียบ (A Mission-Driven Government) 
 5. ต�องการให�ระบบราชการเปBนระบบท่ีให�ความสําคัญต�อผลของการปฏิบัติงานมากกว�า
สนใจถึงปUจจัยนําเข�าทางการบริหารงานและข้ันตอนการทํางานท้ังหลาย (A Results-Oriented 
Government) 
 6. ต�องการให�ระบบราชการเปBนระบบท่ีมุ�งสนองตอบต�อการเรียกร�องของลูกค�ามากกว�าท่ี
จะสนองตอบต�อความต�องการของตัวระบบราชการและข�าราชการเอง (A Customer-Driven 
Government)  
 7. ต�องการให�ระบบราชการดําเนินงานในลักษณะท่ีเปBนแบบรัฐวิสาหกิจมุ�งการแสวงหา
รายได�มากกว�าการใช�จ�าย (An Enterprising Government) 
 8. ต�องการให�ระบบราชการเปBนระบบท่ีมีการเฝtาระวังล�วงหน�า คือ ให�มีการเตรียมปtองกัน
ปUญหาท่ีอาจจะเกิดในอนาคตมากกว�าท่ีจะคอยให�ปUญหาเกิดข้ึนแล�วค�อยตามแก� (An Anticipatory 
Government) 
 9. ต�องการให�ระบบราชการเปBนระบบท่ีมีการกระจายอํานาจจากข�างบนลงไปสู�ข�างล�าง
ตามลําดับชั้น โดยเน�นให�ข�าราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและการทํางานเปBน
ทีม (A Decentralized Government)  
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 10. ต�องการให�ระบบราชการเปBนระบบท่ีปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด (A Market 
Oriented Government) 
 จากท่ีกล�าวมานี้ ท้ัง ออสบอร�น และ แกปเบลอร� (Osborne & Gaebler) ได�ยกตัวอย�างไว�
มากมายภายในหนังสือเล�มดังกล�าวท่ีชี้ให�เห็นว�าการประดิษฐ�รัฐบาลใหม�ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
ในส�วนท่ีเรียกว�ารัฐบาลท�องถ่ิน (Local Government) นั้นสามารถสร�างการตอบความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ินนั้นได�เปBนอย�างดี เพราะนอกเหนือจากการสร�างความประหยัดแล�วยังทําให�เกิด
การสร�างบริการท่ีมีคุณภาพแก�ประชาชนในสถานะของลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการอีกด�วย เพราะฉะนั้น 
จึงสามารถกล�าวโดยสรุปถึงลักษณะของแนวความคิดแบบการจัดการนิยมได�ดังนี้ 
 1. มีความเชื่อว�าไม�มีนัยความสําคัญของความแตกต�างระหว�างการจัดการของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงหมายความว�าองค�การในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนสามารถบริการจัดการได�
โดยอาศัยหลักการและวิธีการเดียวกัน  
 2. มีการปรับเปลี่ยนในการให�น้ําหนักความสําคัญจากเดิมท่ีเน�นพันธะความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบกระบวนการบริหารงาน (Process Accountability) ซ่ึงจะทําการควบคุมการใช�
ทรัพยากรหรือปUจจัยนําเข�า (Input-Oriented) ไปสู�พันธะความรับผิดชอบและการตรวจสอบงาน 
(Accountability for Results) ซ่ึงจะอาศัยการกําหนดเปtาหมายของผลงาน (Performance Targets) 
ตลอดจนผลผลิต (Output) และผลลัพธ� (Outcome) ท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลได� 
 3. เน�นหนักในเรื่องของทักษะทางด�านการบริหารจัดการมากกว�าในเรื่องของนโยบาย 
 4. พยายามขจัดการควบคุมท่ีเปล�าประโยชน� แต�จะหามาตรการเพ่ือการพัฒนาระบบการ
รายงาน ติดตาม และประเมินผลงาน 
 5. แยกแยะโครงสร�างการบริหารงาน และองค�การออกเปBนหน�วยงานย�อยก่ึงอิสระ 
(Quasi-Autonomous Agencies) โดยเฉพาะภารกิจงานท่ีมีลักษณะในเชิงพาณิชย�ออกจากภารกิจ
งานท่ีไม�มีลักษณะในเชิงพาณิชย�และภารกิจงานในเชิงการให�บริการหรือการควบคุมออกจากภารกิจ
งานในเชิงนโยบาย เพ่ือออกแบบระบบบริหารจัดการสมัยใหม� 
 6. มีความโน�มเอียงท่ีจะแปรสภาพกิจการของภาครัฐ ไปสู�ภาคธุรกิจเอกชน มีการทดสอบ
ตลาด (Market Testing) การแข�งขัน (Contestability) และการจ�างเหมา (Contracting Out) บริการ
ต�างๆ ท่ีใช�เงินงบประมาณแผ�นดิน 
 7. ทําการเรียนแบบวิธีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเอกชนในด�านต�างๆ อาทิเช�น การใช�
ระบบการจ�างงานระยะสั้น (Contract Employment) การวางวิสัยทัศน�และกลยุทธ�การดําเนินงาน
การจัดทําแผนธุรกิจ การทําข�อตกลงเก่ียวกับผลงาน (Performance Agreement) การเชื่อมโยง
ผลงานและการจ�ายค�าตอบแทนเข�าด�วยกัน (Performance-Related Pay) การระยุกต�ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และการสร�างภาพลักษณ�องค�กร (Corporate 
Image) เปBนต�น 
 8. มีการให�รางวัลตอบแทนในรูปตัวเงิน (Monetary Incentives) มากกว�าในรูปแบบท่ี
ไม�ใช�ตัวเงิน เช�น จรรยาบรรณ โล�เกียรติยศ และการยกย�องเชิดชูทางสังคม 
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 9. เน�นให�ความสําคัญต�อการลดต�นทุนค�าใช�จ�าย การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการตัดทอน
งบประมาณรายจ�าย 
 ท้ังนี้จากท่ีกล�าวมานี้จึงย�อมชี้ให�เห็นได�ว�ากรอบความคิดทางด�านการจัดการภาครัฐแนวใหม�
นั้นมุ�งเน�นให�ความสําคัญกับหลักการจัดการภาคเอกชนและเปBนแนวคิดท่ีนําเอาหลักการบริการจัดการ
ของภาคเอกชนมาใช�กับการจัดการภาครัฐเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความประหยัด 
โดยพยายามลดขนาดของภาครัฐให�มีความเล็กลงเพ่ือให�เกิดความคล�องตัวมีการยืมนําแนวคิดของ
ภาคเอกชนมาใช�ในการบริหารงานอย�างมืออาชีพเพ่ือความเปBนเลิศขององค�กร 
 2.1.3 หลักการประชารัฐ  
    หลักการประชารัฐ (Participatory State) เปBนอุดมการณ�ทางการเมืองซ่ึงพยายาม
แสดงให�เห็นถึงความสําคัญของคุณค�าของหลักการประชาธิปไตย (Democracy Values) ท่ีประชาชน
พลเมืองและกลุ�มองค�กรประชาสังคมจะสามารถมีโอกาสเข�ามามีส�วนร�วมทางการเมืองและแสดงให�
เห็นถึงศักยภาพ ภูมิปUญญาของตน และความร�วมมือกันเปBนหมู�คณะหรือภาคีในการบริหารปกครอง
ในกิจการด�านต�างๆ ของประเทศชาติบ�านเมืองท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ�อม นอกเหนือไปจาก
กระบวนการมีส�วนร�วมทางการเมืองด�วยวิธีการออกเสียงเลือกต้ังตามปกติ โดยพยายามกระตุ�นให�
ประชาชนมีจิตสํานึกและกระตือรือร�นในการเข�ามามีส�วนร�วมทางการเมือง สนับสนุนให�มีการริเริ่ม
ประชาคม และกระบวนการเรียนรู�เพ่ือการพัฒนาของตนเองให�มีการเปZดเผยข�อมูลข�าวสารและ
กระบวนการรับฟUงความคิดเห็นของประชาชน การตัดสินใจกําหนดนโยบายสาธารณท่ีสําคัญๆ
นอกจากนี้ ในมุมมองเก่ียวกับแนวความคิดชุมชนนิยมมีความเชื่อว�าการออกเสียงเลือกต้ังและการมี
ส�วนร�วมทางการเมืองยังคงมีความจําเปBน แต�ไม�เพียงพอต�อการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างและลักษณะ
การผูกขาดอํานาจของระบบราชการในการส�งมอบการบริการสาธารณะประเภทต�างๆ โดยพยายาม
แสวงหาหนทางท่ีจะประสานสรรพกําลังและร�วมมือช�วยเหลือซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของความเปBน
เรื่องส�วนตัวและการใช�ชีวิตร�วมกันของชุมชนและยังให�ความสําคัญต�อบทบาทขององค�กรอาสาสมัครท่ี
ไม�มุ�งแสวงหากําไร (Non-Profit Organization) หรือท่ีเรียกกันว�าภาคท่ีสาม (Third Sector) มี
ลักษณะเปBนสภาพก่ึงราชการและก่ึงเอกชน ในฐานะท่ีเปBนทางเลือกใหม�สําหรับการแก�ไขปUญหาต�างๆ 
ของสังคมไทยในยุคปUจจุบัน (ทศพร ศิริสัมพันธ�, 2549) 
   อย�างไรก็ตาม แม�ว�ากระแสแนวความคิดท้ังสามประการนี้ ต�างมีความเห็นท่ีแตกต�าง
และขัดแย�งกันในเชิงค�านิยมและสมมติฐานบางประการ โดยเฉพาะแนวความคิดเก่ียวกับระบบตลาด
และประชารัฐปUจเจกชนนิยม (Individualism) และส�วนรวมนิยม (Collectivism) ความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (ประหยัดคุ�มค�า) และการเปZดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วน
ร�วม เปBนต�น อย�างไรก็ดี เราจะพบว�ากระแสแนวความคิดดังกล�าวต�างมีเปtาหมายตรงกันในเรื่องของ
ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน�ของการบริหารการปกครองไปจากเดิม โดยพยายามลด
บทบาทและจํากัดขนาดของรัฐบาลและระบบราชการเก่ียวกับการผลิตและการส�งมอบการบริการ
สาธารณะให�แก�ประชาชนพร�อมกับเสนอแนะทางเลือกใหม�ของการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบ
ต�างๆ เช�น การโอนถ�ายไปสู�ระบบตลาดและภาคธุรกิจเอกชน การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให�
มีความทันสมัย การจัดต้ังองค�กรบริหารอิสระหรือองค�กรมหาชน การกระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ิน 
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และการเปZดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมโดยตรง การเสริมสร�างบทบาทของชุมชนและองค�กร
อาสาสมัครท่ีไม�มุ�งแสวงหากําไร 
 2.1.4 สาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� 
   คริสโตเฟอร� ฮูด (Christopher Hood, 1991) มองว�าเปBนเรื่องค�อนข�างยากในการ
ให�คํานิยามของการจัดการภาครัฐแนวใหม� อันเปBนท่ียอมรับกันอย�างท่ัวไปแต�เขาก็ได�พยายาม อธิบาย
ถึงลักษณะสําคัญๆ ของการจัดการภาครัฐแนวใหม�ไว�หลายประการ กล�าวคือ 
   1. เน�นการบริหารงานแบบมืออาชีพ (Professional Management) ให�ผู�จัดการมือ
อาชีพได�จัดการด�วยตนเอง ด�วยความชํานาญ โปร�งใส และมีความสามารถในการใช�ดุลพินิจ เหตุผลก็
เพราะเม่ือผิดชอบต�อหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายแล�ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต�อการตรวจสอบจาก
ภายนอก 
   2. มีการกําหนดวัตถุประสงค�และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอย�างชัดเจนเปBนรูปธรรม
ให�ความสําคัญต�อภาระรับผิดชอบต�อผลงาน (Accountability for Results) มากกว�าภาระรับผิดชอบ
ต�อกระบวนการ (Accountability for Process) 
   3. เน�นการควบคุมผลผลิตมากข้ึน (Greater Emphasis on Output Controls) 
การใช�ทรัพยากรต�องเปBนไปตามผลงานท่ีวัดได� เพราะเน�นผลสําเร็จมากกว�าระเบียบวิธี 
   4. พยายามปรับปรุงโครงสร�างองค�การเพ่ือทําให�หน�วยงานมีขนาดท่ีเล็กลงและเกิด
ความเหมาะสมต�อการปฏิบัติงาน (Disaggregating) โดยให�มีการจ�างเหมางานบางส�วนออกไป 
(Contract Out) 
   5. เปZดให�มีการแข�งขันในการให�บริการสาธารณะ (Contestability) อันจะช�วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพให�ดีข้ึน 
   เรืองวิทย� เกษสุวรรณ (2549) ได�สรุปกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามความคิดของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม�ท้ังหมดได�เปBน 13 ด�าน ดังต�อไปนี้ 
   1. การใช�การวางแผนกลยุทธ� (Strategic Approach) รัฐบาลประเทศต�างๆ 
ต�องการพัฒนาการวางแผนและกลยุทธ�ระยะยาวให�ดีข้ึน วิธีนี้ต�องกําหนดภารกิจ (Mission) ของ
องค�การสร�างวิสัยทัศน�เก่ียวกับการบรรลุจุดมุ�งหมาย (Goals) และวัตถุประสงค� (Objectives) รวมท้ัง
ความสอดคล�องขององค�การกับสภาพแวดล�อม (Environment) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) สิ่งคุกคาม (Threats) ท่ีมีอยู�ในสภาพแวดล�อม เทคนิค
เหล�านี้ช�วยให�ใช�ทรัพยากรได�ดีข้ึน ด�วยเหตุท่ีนําผลลัพธ�ไปผูกมัดกับทรัพยากรโดยเฉพาะเม่ือใช�ระบบ
งบประมาณแบบแผนงาน (Program me Budgeting) รัฐบาลก็สามารถตัดสินใจได�ว�าแผนงานหรือ
หน�วยงานใดท่ีควรรักษาคุณค�าเอาไว� 
   2. การจัดการไม�ใช�บริหาร (Management not Administration) การจัดการต�าง
จากการบริหารการจัดการภาครัฐยุคปUจจุบันต�องการผู�จัดการมืออาชีพรัฐบาลต�องการรู�ว�าองค�การ
ภาครัฐทําอะไรบ�างผลเปBนอย�างไรใครเปBนคนรับผิดชอบต�อผลดังกล�าวส�วนฝhายผู�จัดการก็ต�อง
เก่ียวข�องกับนโยบายเง่ือนไขของฝhายการเมืองและรับผิดชอบแต�ความสําเร็จหรือล�มเหลวของนโยบาย
ผู�นําการเมืองยุคใหม�จะเลือกผู�จัดการท่ีมีประวัติดีและเอาใจใส�ต�อเปtาหมายของนโยบายคนท่ีมีประวัติ
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ดีมักได�รับการแต�งต้ังให�เปBนหัวหน�าและอาจทําเปBนสัญญาจ�างระยะสั้นผู�จัดการเปBนบุคคลสาธารณะ
แม�จะไม�ใช�ข�าราชการตามความหมายด้ังเดิมเขาอาจทํางานให�รัฐบาลสมัยเดียวหรืออาจมาจาก
หน�วยงานเฉพาะผู�จัดการมีหน�าท่ีซึ่งต�องมีทักษะเฉพาะแต�ไม�ใช�ผู�เชี่ยวชาญท่ีสามารถหาได�โดยท่ัวไป 
   3. การเน�นผลสําเร็จ (Focus on Results) องค�การต�องเน�นท่ีผลสําเร็จคือผลลัพธ� 
(Outcomes) หรือผลผลิต (Outputs) ไม�ใช�ปUจจัยนําเข�า (Inputs) การปฏิรูปเน�นผลงานของบุคคลและ
หน�วยงานสําหรับหน�วยงานต�องพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือวัดกระบวนการทํางานตามวัตถุประสงค�ส�วนระดับ
บุคคลต�องใช�ระบบประเมินผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�แม�แต�บุคคลท่ีสําคัญขององค�การซ่ึงนําไปสู�การให�
รางวัลหรือการลงโทษตามมาบางคน เช�น โฮมส�และแชนด�เห็นว�าการประเมินผลตามตัวชี้วัดยังไม�พอต�อง
เปลี่ยนระบบรางวัลท้ังระบบต้ังแต�งบประมาณการบริหารงานบุคคลวิธีการควบคุมเพ่ือให�จูงใจให�ยึด
ผลงานเปBนหลักในการทํางาน ทิพาวดี เมฆสวรรค� (2541) ได�ให�นิยามของการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
(Management for Results: RBM) ว�าเปBนการใช�ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดเปBนตัว
สะท�อนผลงานให�ออกมาเปBนรูปธรรม ซ่ึงจะนํามาใช�ในการตอบคําถามถึงความคุ�มค�าในการทํางาน ใช�
แสดงผลงานต�อสาธารณะ และเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให�ดียิ่งข้ึนดังนั้น การบริหารมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์จึงเปBนหนึ่งในเครื่องมือการบริหารท่ีมาพร�อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม�เช�นกัน ซ่ึง
มุ�งเน�นให�ความสําคัญต�อหลัก 3E หรือ 3ป เปBนหลัก คือ ประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) วิธีคิดในลักษณะนี้จึงคํานึงถึงสัมฤทธิ์ผลของผลงาน
มากกว�าอ่ืนใด เพ่ือให�การทํางานของภาครัฐมุ�งเน�นผลผลิตและผลลัพธ�ของงานมากกว�าเน�นปUจจัยนําเข�า 
การทํางานตามกระบวนการ และกฎระเบียบต�างๆ อันเคร�งครัดเหมือนกับการบริหารงานภาครัฐในอดีต 
ด�วยเหตุนี้ การบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์จึงให�ความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ หรือภารกิจ ปUจจัย
แห�งความสําเร็จ (Critical Success Factor) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance 
Indicator) เปBนอย�างมาก ซ่ึงในกรณีของภาคเอกชนผลสัมฤทธิ์นี้อาจจะประเมินได�โดยดูจากยอดกําไร
ของบริษัทในแต�ละป�เปBนหลัก (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2541) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 วงจรการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีมา: Walter A. Shewhart (1980) 
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 การบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์เก่ียวข�องกับทุกๆ ข้ันตอนการบริหารตามกรอบ PDCA 
(หรือท่ีเรียกว�า วงจรเดมม่ิง) เพ่ือใช�ในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ของการทํางานโดย
สรุป ดังนี้ Plan (วางแผน) คือ ต�องกําหนดวัตถุประสงค�และเปtาหมายชัดเจน (ต�องการผลสัมฤทธิ์
อะไร) Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ ปฏิบัติมุ�งให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีวางแผนไว� Check (ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน) คือ วัดว�าปฏิบัติได�ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีวางแผนหรือไม� Act (ปรับปรุงแก�ไข) คือ ปรับปรุง
แก�ไขให�ได�ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีวางแผนไว�โดยท่ีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Monitoring) ถือได�ว�าเปBนหัวใจในการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ เพราะเปBนท้ังกระบวนการวัดผลการ
ปฏิบัติงานขององค�การอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่องว�าบรรลุผลสําเร็จหรือไม�ในแต�ละช�วงเวลา และยัง
เปBนการสํารวจตรวจสอบการใช�ทรัพยากรต�างๆ ในการปฏิบัติงานว�าคุ�มค�าหรือไม� ด�วยการนําตัวชี้วัดท่ี
เปBนรูปธรรม และมีความชัดเจนมาใช�เปBนตัวสะท�อนผลงานในเรื่องต�างๆ ข�างต�น ต�อเนื่องเปBนระยะๆ 
แน�นอน หากไม�สามารถจะวัดผลงานได� องค�การก็ไม�อาจจะปรับปรุงกลไกการทํางานให�เกิดผลงานท่ีดี
ข้ึนได�เลยจึงสรุปได�ว�า การบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ ก็คือการบริหารท่ีเน�นผลสัมฤทธิ์ โดยมีตัวชี้วัดผลท่ี
เปBนรูปธรรม เพ่ือให�เข�าใจง�ายยิ่งข้ึน อาจเขียนเปBนรูปสมการได� ดังนี้คือ ผลสัมฤทธิ์ (Results) = 
ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ� (Outcomes) 
 4. การปรับปรุงการบริหารการคลัง (Improved Financial Management) การ
ปฏิรูปการคลังมีผลต�อความสําเร็จของการปฏิรูปภาครัฐมากวิธีการท่ีใช�กันส�วนใหญ�คือนําระบบ
งบประมาณแบบใหม�มาใช�แทนระบบเดิมระบบงบประมาณแบบใหม�ได�แก�การนําระบบงบประมาณ
แบบผลงานและแบบแผนงาน (Performance and Program Budgeting Systems) มาผสมกัน
เรียกว�า “ระบบงบประมาณแบบมุ�งเน�นผลงาน” (Result-Oriented Budgeting Systems) ส�วน
ระบบเดิม ได�แก� ระบบงบประมาณและระบบบัญชีแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting and 
Accounting Systems) 
 งบประมาณแบบแผนงานเปBนวิธีจัดสรรเงินตามแผนของหน�วยงาน โดยแจกแจง
ค�าใช�จ�ายท้ังหมดของแต�ละแผน โครงการหรืองานย�อยๆ ด�านการบริหารงานบุคคลแทนท่ีจะแยกจาก
แผน ก็ให�เปBนส�วนหนึ่งของแผน ส�วนระบบแสดงรายการนั้นเน�นการควบคุม ทว�าการปฏิบัติแทบไม�มี
ข�อมูลเก่ียวกับการให�บริการจริงเลย การเปลี่ยนแปลงนี้ยังต�องการแสดงให�เห็นมูลค�าของทรัพย�สินท่ีมีอยู�
จริงแต�ละระยะเหมือนกิจการเอกชน บางประเทศจึงเปลี่ยนระบบบัญชีเงินสด (Cash Accounting) เปBน
ระบบบัญชีพึงรับพึงจ�าย (Accrual Accounting) บัญชีนี้อาจไม�ละเอียดเหมือนอดีต แต�กระจายความ
รับผิดชอบลงสู�ระดับล�าง การจัดการภาครัฐแนวใหม�ต�องการให�สนใจใช�ทรัพยากรให�ดีท่ีสุดมากกว�าเดิม
ซ่ึงมีท้ังการตัดค�าใช�จ�ายและควบคุมทรัพยากร โดยเน�นแผนท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�วิธีนี้ทําให�
รัฐบาลควบคุมการใช�จ�ายได�ดีข้ึน เนื่องจากมีระบบข�อมูลท่ีดีกว�า 
 5. การจัดคนเข�ามาทํางานอย�างยืดหยุ�น (Flexibility in Staffing) การจัดการ
ระดับสูงมีแนวโน�มท่ีจะหันไปใช�ระบบการบรรจุท่ียืดหยุ�น ในสหรัฐเมริกามีระบบข�าราชการบริหาร
อาวุโส (Senior Executive Service) หรือระบบ SES มาต้ังแต�ปลายทศวรรษ 1970 ระบบนี้รวม
ผู�จัดการอาวุโสท่ีได�รับการฝ�กฝนมาโดยตรงและมีเอกลักษณ�ของกลุ�ม รวมท้ังสามารถย�ายระหว�าง
หน�วยงานได�ปUจจุบันยังเน�นความสามรถทางด�านการให�คําแนะนําเชิงนโยบาย การจัดการท่ัวไป และ
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ทักษะวิชาชีพมากกว�าประสบการณ�ในหน�าท่ีเปtาหมายก็เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน
ท้ังหมดจากการพัฒนาความสามารถของข�าราชการ การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลทุกระดับใน
ปUจจุบันเปBนไปอย�างยืดหยุ�น เห็นได�จากการจัดกําลังได�ง�ายหรือแม�แต�ก็ไล�ออกก็ทําได�ง�ายกว�าเดิม 
เจ�าหน�าท่ีท่ีไร�ประสิทธิภาพถูกออกได�ง�าย แต�จะได�รับการปกปtองหากถูกกลั่นแกล�งให�ออกตามความ
พอใจส�าวนตัวหรือทางการเมือง 
 6. การจัดองค�การอย�างยืดหยุ�น (Flexibility in Organization) ความยืดหยุ�นของ
การจัดองค�การอย�างหนึ่ง คือ การแยกองค�การออกเปBนหน�วยย�อย แยกหน�วยงานใหญ�ออกเปBน
ส�วนย�อย ด�วยการจัดต้ังเปBนหน�วยบริการเล็กๆ ตามนโยบายหน�วยเหนือ การจัดต้ังหน�วยงานแบบนี้
เกิดข้ึนจริงๆ ในอังกฤษตามโครงการ “The Next Steps” ของรัฐบาลแธตเชอร� เม่ือป� ค.ศ. 1988 วิธี
หลักท่ีระบุไว�รายงาน คือ จัดต้ังหน�วยงานแยกออกมาเพ่ือให�บริการตามนโยบายในลักษณะก่ึงจ�าง
เหมา เม่ือหน�วยงานทําตามสัญญา ท้ังหน�วยงานและเจ�าหน�าท่ีก็เปBนส�วนหนึ่งของภาครัฐอย�าไรก็ตาม 
แม�บางคน เช�น ฮูด เห็นว�าการแยกองค�การออกเปBนหน�วยย�อยไม�ใช�เปBนการปฏิรูป แต�บางคน เช�น 
โฮมส�และแชนด� เห็นว�ามีหลายกรณีท่ีใช�วิธีนี้ เพ่ือให�การจัดบริการ การให�เงินทุนสนับสนุนและการ
ออกกฎระเบียบต�างๆ คล�องตัว แต�เขาเห็นว�าต�องประเมินอย�างเปBนระบบว�าการกระทําดังกล�าวบรรลุ
เปtาหมายหรือไม� เพราะการเปลี่ยนโครงสร�างมีอย�างอ่ืนอีก เช�น การแยกหน�วยจัดบริการออกจาก
หน�วยนโยบาย หรือการประมูลการบริการของท�องถ่ิน 
 7. การเปลี่ยนไปสู�การแข�งขันกันมากข้ึน (Shift to Greater Competition) 
ลักษณะเด�นอันหนึ่งของการจัดการภาครัฐแนวใหม� คือ นําเอาการแข�งขันมาใช�ผู�สนับสนุนแนวคิดนี้
เห็นว�าหากสามารถเข�าแข�งขันกันได�ก็ควรจัดให�ทําการประมูล ซ่ึงโออีซีดี ให�ความหมายการแข�งขันไว�
ว�า “เปBนการจัดให�ผู�รับบริการมีทางเลือกโดยสร�างสภาพแวดล�อมของการแข�งขันภายในและระหว�าง
หน�วยงานภาครัฐด�วยกัน รวมท้ังคู�แข�งท่ีไม�ใช�ภาครัฐ” วิธีท่ีใช�กันมาก คือ การแปรรูป แต�ก็ไม�ใช�วิธี
เดียวท่ีใช�ลดขนาดของรัฐ การแข�งขันเพ่ือจ�างเหมาเปBนอีกวิธีหนึ่งท่ีช�วยลดต�นทุนเม่ือเทียบกับกรณีท่ี
รัฐเปBนผู�จัดการ ส�วนดีของวิธีแข�งขัน คือ ทําให�เกิดการลดค�าใช�จ�าย ข�อดีอีกอย�าง คือ ต�องระบุ
รายละเอียดของสินค�าหรือบริการท่ีจะแข�งขันให�ชัดเจน จึงมีโอกาสท่ีจะทําให�เกิดการโปร�งใสและ
รับผิดชอบต�อการตรวจสอบจากภายนอก 
 8. การจ�างเหมาแนวใหม� (New Contractualism) การจ�างเหมา เปBนความคิด
เก่ียวกับการให�บริการของรัฐ โดยการทําเปBนสัญญาหากมีกระทําโดยผู�จัดหาภายนอกก็ภายใน
หน�วยงานนั้นเอง วิธีนี้เปBนวิธีท่ีเกิดจากการแข�งขัน เพียงแต�การแข�งขันอาจเกิดโดยวิธีอ่ืนซ่ึงไม�ใช�การ
จ�างเหมาก็ได� วิธีนี้เกิดจากมาจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของอังกฤษซ่ึงใช�วิธีประมูลมาต้ังแต�ต�น
ทศวรรษ 1980 เวลาต�อมาหน�วยงานอ่ืนของรัฐบาลอังกฤษจึงใช�ตาม การจ�างเหมาอาจรวมไปถึงการ
ทําสัญญาจ�างพนักงานเปBนรายบุคคล หรือทําสัญญากับรัฐบาลหรือหน�วยงาน โดยรวมและทําสัญญา
กับผู�รับบริการและประชาชนในรูปของ “ธรรมนูญ” (Charters) การจ�างเหมาขยายตัวออกไปมาก
หลายประเทศใช�การจ�างเหมา โดยตกลงกันตามตัวชี้วัด และรัฐคอยจัดเงินอุดหนุนให�ตามกลุ�มงาน
แทนระบบราชการ ภาคเอกชนจึงเข�ามาให�บริการสาธารณะ หรือเปBนการตกลงกันระหว�างหน�วยงาน
ท่ีกําหนดนโยบายกับหน�วยงานท่ีให�บริการ 
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 9. การจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on Private Sector Styles of 
Management Practice) การจัดการตามแบบภาคเอกชนมีต้ังแต�การจัดคนเข�าทํางาน จนถึงการ
ประเมินผลงานและการให�รางวัลตามระบบคุณธรรม การเน�นท่ีผลงานยังทําให�เกิดการจ�างงานตาม
สัญญาในระยะสั้นและอาจให�ออกหากทํางานไม�ได�ตามนั้น การจ�างงานตามสัญญาหรือการจ�าง
ผู�บริหารระดับสูงจากภายนอกจึงเปBนเรื่องธรรมดาของการจัดการภาครัฐแนวใหม� วิธีนี้เปBนการจ�าง
งานและจัดงบประมาณอย�างยืดหยุ�นท่ีนํามาจากภาคเอกชน โดยถือหลักว�าคนจะทํางานอย�างเต็มท่ี
หากมีระบบการจูงใจท่ีดี ซ่ึงในทางปฏิบัติ ภาครัฐก็ทําได�ผลค�อนข�างดี 
 10. การเปลี่ยนระบบความสัมพันธ� กับนักการเมือง  (Relationships with 
Politicians) ลักษณะเด�นอันหนึ่งของการจัดการภาครัฐแนวใหม� คือ ผู�จัดการต�องรับผิดชอบต�อ
ความสําเร็จของผลงาน ดังนั้น ความสัมพันธ�ระหว�างผู�จัดการด�วยกัน หรือระหว�างผู�จัดการและ
นักการเมืองจะต�องเปลี่ยนแปลง เดิมนั้นนักการเมืองเปBนผู�สั่ง ข�าราชการเปBนรับไปผู�ปฏิบัติ แต�ระบบ
ใหม�นี้ลื่นไหลและท้ังสองฝhายใกล�ชิดกันกว�าเดิม กล�าวคือ ผู�จัดการภาครัฐต�องเก่ียวข�องกับนโยบาย
และการเมือง ประเด็นสําคัญ คือ อาจต�องออกจากงานหากเกิดความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย 
การจัดการภาครัฐจึงเปBนส�วนหนึ่งของการจัดการการเมือง ผู�จัดการต�องมีทักษะของการเปBน
นักการเมืองข�าราชการ (Bureaucratic Politician) คือ สามารถติดต�อกับนักการเมือง และติดต�อกับ
คนภายนอก เพ่ือประโยชน�ของตัวเองและองค�การ จุดนี้อาจทํา ให�เกิดการวิจารณ�ว�าเปBนการเล�น
การเมือง (Politicization) แต�การบรรลุเปtาหมายทางการเมืองนั้น เปBนหน�าท่ีสําคัญมากกว�าสิ่งใด 
สมัยก�อนพยายามแยกการเมืองออกไป แต�ปUจจุบันการจัดการภาครัฐแนวใหม�หันมายอมรับความจริง
ว�าเนื้อหาของการเปBนรัฐบาลต�องมีการเมืองเปBนส�วนสําคัญ การทํางานกับนักการเมืองเปBน
กระบวนการท่ีโต�ตอบกันซ่ึงเรียกว�า “การจัดการ” ส�วนนักการเมืองนั้นแม�จะท�ายท่ีสุดจะเปBนผู�
ตัดสินใจ แต�การตัดสินดังกล�าวก็แยกออกจากการจัดการไม�ได� 
 11. การเปลี่ยนระบบความสัมพันธ�กับประชาชน (Relationships with the 
Public) การจัดการภาครัฐแนวใหม�ถือว�าผู�จัดการต�องรับผิดชอบโดยตรงต�อประชาชนเพราะต�องมุ�งไป
ท่ีผู�รับบริการ (Client Focus) และต�องรับผิดชอบต�อภายนอกท้ังในแง�กลุ�มและบุคคลมากกว�าเดิม จุด
นี้เองท่ีต�างไปจากตัวแบบด้ังเดิมเปBนอย�างมาก 
 12. การแยกผู�ซ้ือกับผู�จัดหาออกจากกัน (Separation of Purchaser and 
Provider) การจัดการภาครัฐแนวใหม�เห็นว�ารัฐบาลไม�จําเปBนต�องผู�จัดหาบริการคนสุดท�าย (Final 
Provider) ให�ประชาชน สามารถแยก “ผู�ซ้ือ” (Purchaser) ออกจาก “ผู�จัดหา” (Provider) ได� ผู�ซ้ือ 
คือ คนท่ีตัดสินใจว�าควรจะผลิตอะไร ส�วนผู�จัดหา คือ คนส�งผลผลิตหรือผลลัพธ�ตามท่ีตกลงกัน การ
แยกผู�ซ้ือกับผู�จัดหาออกจากกันมีผลดี เพราะหากรัฐเปBนผู�ซ้ืออย�างเดียว จะสามารถทําหน�าท่ีของ
ตัวเองได�เต็มท่ียิ่งข้ึน โดยไม�ต�องพะวงถึงการจัดหา ท่ีจริงนั้นความรับผิดชอบหลักของรัฐ คือ การ
ตัดสินใจว�าจะช�วยผลิตอะไร แก�ใคร และมากน�อยเท�าใด ส�วนการจัดบริการตามท่ีกําหนดอาจเปBนคนอ่ืน 
เช�น เอกชน รัฐทําหน�าท่ีเพียงการควบคุมมาตรฐานให�เปBนไปตามตัวชี้วัดท่ีต�องการ ยิ่งไปกว�านั้น 
แม�แต�ในหน�วยราชการด�วยกันหรือในหน�วยงานเดียวกัน ยังสามารถแยกการเปBนผู�ซ้ือกับผู�จัดหาออก
จากกันได�ด�วย 
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 13. การตรวจสอบสิ่งท่ีรัฐบาลทําหลายๆ วิธี (Re-Examining What Government 
Does) หลักสําคัญของการปฏิรูป คือ ดูว�ารัฐบาลทําอะไร รัฐบาลควรมีบทบาททางเศรษฐกิจและ
สังคมอย�างไร อะไรท่ีจะเหลือไว�ให�เอกชนทํา แต�ตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม�ยังกําหนดไว�ด�วย
ว�ารัฐบาลไม�ควรอะไรบ�าง วิธีการปฏิรูปการจัดการภาครัฐอันหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การตรวจสอบการ
กระทําของรัฐบาลหลายๆ วิธี เพ่ือเปBนหลักประกันว�าจะเปBนไปตามเปtาหมายท่ีต�องการ 
 ดังนั้นจะพบว�าการจัดการภาครัฐแนวใหม� (New Public Management) ก็ได�
กลายเปBนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีเกิดข้ึนตามมาจากแรงผลักดันของโลกาภิวัตน� (Globalization) ท่ี
ปรารถนาให�ระบบราชการหรือกิจการภาครัฐนั้นต�องมีการปรับตัว เพราะระบบราชการขนาดใหญ� 
(Big Government) แบบเดิมนั้นจําเปBนต�องใช�งบประมาณจํานวนมหาศาลในการหล�อเลี้ยงระบบ ซ่ึง
ทําให�ระบบมีขนาดใหญ�ไม�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงและมีลักษณะอุ�ยอ�าย แต�ในอีกด�านหนึ่งกลับพบว�า
ระบบราชการกลับขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองความต�องการของประชาชน อีกท้ังยังก�อให�เกิด
ปUญหาทางด�านการคลังตามมาด�วยเช�นกัน ซ่ึงแนวความคิดทางด�านการจัดการภาครัฐแนวใหม�นั้นก็ได�
นําเอาเทคนิควิธีการมากมายขององค�กรภาคเอกชนเข�ามา ประกอบกับการเกิดกระแสทางด�านการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตก (Democratization) ได�แทรกผ�านเข�ามาพร�อมๆ กัน จึง
ส�งผลให�แนวความคิดนี้ได�รับความนิยมมีการนําไปปรับใช�ในหลายประเทศจนถึงปUจจุบัน โดยมี
เปtาหมายเพ่ือให�องค�กรภาครัฐทํางานอย�างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัด (3E) 
 โดยสรุปแล�ว แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� (NPM) จึงเปBนแนวคิดในการนํา
รูปแบบการบริหารงานของภาคเอกชนเข�ามาปรับใช�ในการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงประกอบด�วย 
แนวคิดเรื่องการบริหารแบบมืออาชีพ ได�แก� ความชํานาญ ความโปร�งใส และความสามารถในการใช�
ดุลยพินิจ แนวคิดการลดขนาดองค�กร ได�แก� การกระจายอํานาจ การทําสัญญาจ�าง การสร�างความ
ยืดหยุ�น และแนวคิดการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ได�แก� การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก�ไข 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะแนวใหม" 
 การบริการภาครัฐมีความจําเปBนอย�างยิ่งท่ีจะต�องตอบสนองต�อความต�องการและ
เจตนารมณ�ของประชาชนภายใต�ปรัชญาสูงสุดของการบริหารภาครัฐ นั่นคือ การสร�างสังคมให�อยู�ดีมี
สุข หรือ Well-being ท้ังนี้แนวคิดด�านการบริการสาธารณะแนวใหม� (New Public Service) หรือ 
NPS ก็เปBนอีกแนวคิดหนึ่งท่ีได�รับการยอมรับว�าเปBนแนวคิดท่ีให�ความสําคัญกับปรัชญาการบริหาร
ภาครัฐข�างต�น  
 สําหรับความหมายของคําว�า การบริการสาธารณะ (Public Service) นั้น มีคําศัพท�ท่ีควร
แยกพิจารณาออกเปBน 2 คํา คือ “การบริการ” กับ “สาธารณะ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 (2542) ได�ให�ความหมาย “การบริการ” ว�า การปฏิบัติรับใช� การให�ความสะดวกต�างๆ 
ส�วนคําว�า “สาธารณะ” ให�ความหมายไว�ว�าเพ่ือประชาชนท่ัวไป ดังนั้น “การบริการสาธารณะ” จึงมี
ความหมายรวมมากกว�าการปฏิบัติหรือการให�ความสะดวกในด�านต�างๆ แก�ประชาชนท่ัวไป 
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 ประยูร กาญจนดุล (2523) ให�ความหมายว�า การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยู�
ในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝhายปกครองท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความต�องการส�วนรวม
ของประชาชน 
 นันทวัฒน� บรมานันท� (2555) ให�ความหมายว�า การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ี
รัฐจัดทําข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนโดยส�วนรวม ในสิ่งท่ีจําเปBนในการดํารงชีวิต
หรือเพ่ือส�งเสริมชีวิตความเปBนอยู�ให�ได�รับความสะดวกสบาย โดยถือว�าเปBนภารกิจท่ีรัฐจะต�องทํา 
 เทพศักด์ิ บุญยรัตพันธุ� (2556) ให�ความหมายว�า การให�บริการสาธารณะ หมายถึง การท่ี
หน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องซ่ึงอาจจะเปBนของรัฐหรือเอกชนดําเนินการส�งต�อบริการให�แก�
ประชาชนโดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนโดยส�วนรวม โดยท่ีการ
ให�บริการมีลักษณะท่ีเปBนระบบ มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ หน�วยงานและบุคคลท่ีทํา
หน�าท่ีให�บริการ ปUจจัยนําเข�าหรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม ช�องทางการให�บริการ ผลผลิต
หรือตัวบริการ และผลกระทบหรือคุณค�าท่ีมีต�อผู�รับบริการ 
 วราภรณ� รุ�งเรืองกลกิจ (2556) การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการท่ีรัฐเปBนผู�จัดทํา 
ดําเนินการเพ่ือให�บริการแก�ประชาชน ซ่ีงบริการเหล�านั้นอาจเปBนบริการท่ีรัฐจัดทํา ดําเนินการเอง 
หรือมอบอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือภาคเอกชนจัดทําดําเนินการแทนก็ได� บริการ
สาธารณะนั้นประชาชนอาจได�รับประโยชน�โยตรงหรือโดยอ�อมก็ได� และบริการสาธารณะนั้นต�องเปBน
บริการท่ีจัดให�ประชาชนท่ัวไป เปBนประโยชน�แก�ทุกคน การบริการสาธารณะจึงต�องปฏิบัติให�เปBนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีมอบอํานาจให�หน�วยงานและเจ�าหน�าท่ีของรัฐดําเนินการ 
 2.2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริการภาครัฐแนวใหม� 
  การบริการภาครัฐแนวใหม� (New Public Service หรือ NPS) จัดเปBนตัวแบบในเชิง
ปทัสถานซ่ึงมีท้ังทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีก�าวหน�าจากนักจัดการภาครัฐหลายคน และทฤษฎีแนวหน�าใน
ปUจจุบันของการบริการภาครัฐแนวใหม� ได�แก� ทฤษฎีความเปBนพลเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีพลเมืองมีท้ัง
สิทธิและหน�าท่ี (Democratic Citizenship) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (Models of Community 
and Civil Society) และมนุษยนิยมแห�งองค�การและทฤษฎีวาทกรรม (Organizational Humanism 
and Discourse Theory) (Denhardt, Robert B.; Denhardt, Janet Vinzant)  
  1. ทฤษฎีความเปBนพลเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) ทฤษฎี
ทางการเมืองและสังคมในปUจจุบันให�ความสําคัญกับความเปBนพลเมืองและประชาธิปไตย ไมเคิล
แซนดัล (Michael Sandel) ในหนังสือชื่อ “Democracy’s Discontent” (1966) เสนอความเห็นว�า
ตัวแบบความสัมพันธ�ระหว�างรัฐกับพลเมืองอยู�บนพ้ืนฐานของแนวคิดว�ารัฐต�องรับประกันว�าพลเมือง
สามารถกําหนดทางเลือกให�สอดคล�องกับผลประโยชน�ของเขาเองได�โดยผ�านกรรมวิธีต�างๆ เช�น การ
ออกเสียงเลือกต้ังและการใช�สิทธิส�วนบุคคล ทัศนะนี้สอดคล�องกับทฤษฎีทางเลือกสาธารณะและ
แนวคิด NPM แต�แซนดัลเสนอทางเลือกใหม�ว�าด�วยความเปBนพลเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีปUจเจกชน
สามารถเข�าร�วมในการบริหารจัดการประเทศได� (Governance) แนวคิดนี้มองว�าพลเมืองจะคิดถึง
ผลประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าผลประโยชน�ส�วนตัว มีมุมมองท่ีกว�างและไกลท่ีต�องใช�ความรู�ความ
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เข�าใจเก่ียวกับกิจการของรัฐ (Public Affairs) มีสํานึกว�าเปBนส�วนหนึ่งของสังคมและมีความผูกพันใน
เชิงจริยธรรมกับชุมชนซ่ึงร�วมชะตากรรมเดียวกัน 
  คิงและสไตเวอร� (King & Stivers) ในหนังสือ “Government’s Us: Public 
Administration in an Anti-government Era” (1998) มีความเห็นท่ีสอดคล�องกับมุมมองนี้ว�านัก
บริหารต�องมองเห็นพลเมืองว�าเปBน “พลเมือง” ไม�ใช�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังหรือผู�มาขอรับบริการ หรือลูกค�า
นักบริหารควรแบ�งปUนอํานาจหน�าท่ีของตนให�กับพลเมืองและลดการควบคุมลง ควรมีความไว�ใจใน
การร�วมมือกันระหว�างรัฐกับพลเมือง และตรงกันข�ามกับแนวคิด NPM ท่ีเรียกหา “ประสิทธิภาพท่ี
เพ่ิมมากข้ึน” คิงและสไตเวอร�เสนอว�านักจัดการภาครัฐต�องสนองตอบความต�องการของประชาชนให�
มากข้ึนและเพ่ิมความเชื่อใจพลเมืองมากข้ึน 
  2. ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (Models of Community and Civil Society)
เม่ือไม�นานมานี้มีเสียงเรียกร�องจากหลายๆ ฝhายในสหรัฐอเมริกา ท้ังพรรคการเมืองนักวิชาการจาก
ค�ายต�างๆ หนังสือขายดีหลายๆ เล�ม นักวิจารณ� ฯลฯ ให�ฟ��นฟูสํานึกของความเปBนชุมชนข้ึนมาใหม� 
เพราะความเปBนชุมชนเปBนหนทางในการทําให�เกิดความสมานฉันท� ในทางการบริหารรัฐกิจนั้นได�มี
เสียงเรียกร�องให�รัฐบาลเข�ามาช�วยสร�างและสนับสนุนชุมชน โดยการสร�างสถาบันท่ีเปBนตัวเชื่อมซ่ึงทํา
หน�าท่ีไปพร�อมๆ กัน ท้ังในการเน�นความต�องการและผลประโยชน�ของพลเมืองและให�ประสบการณ�ท่ี
จะช�วยตระเตรียมให�พลเมืองเหล�านั้นเข�าร�วมในระบบการเมืองท่ีใหญ�กว�าต�อไปสถาบันดังกล�าวเปBน
การรวมตัวกันของประชาชนท่ีเรียกว�า “ประชาสังคม” (Civil Society) ซ่ึงอาจเปBนกลุ�ม สมาคม หรือ 
หน�วยงานท่ีรัฐก�อต้ังข้ึนเพ่ือให�ประชาชนได�เข�ามาแลกเปลี่ยนและร�วมกันทําให�ผลประโยชน�ของชุมชน
ของตนบรรลุ ชุมชนดังกล�าวอาจหมายรวมถึงชุมชนตามเขตพ้ืนท่ี หรือชุมชนในความหมายของความ
สนใจหรือผลประโยชน�ร�วมกัน เช�นกลุ�มคุ�มครองผู�บริโภค กลุ�มต�อต�านยาเสพติด กลุ�มอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อม เปBนต�น 
  3. มนุษยนิยมแห�งองค�การและทฤษฎีวาทกรรม (Organizational Humanism 
and Discourse Theory) แนวทางการบริหารรัฐกิจแบบเก�าท่ีเน�นการควบคุมบังคับบัญชาตามลําดับ
ข้ันและเน�นแนวทางแบบประจักษ�นิยมในการแสวงหาองค�ความรู�ทางสังคมศาสตร�  ได�รับ
วิพากษ�วิจารณ�และมีการนําเสนอแนวทางใหม�ในการแสวงหาความรู� ซ่ึงรวมถึงการใช�ทฤษฎีการ
ตีความ (Interpretive Theory), ทฤษฎีในเชิงวิพากษ� (Critical Theory), และอุดมการณ�หลังยุค
ทันสมัย (Postmodernism) โดยเฉพาะอย�างยิ่งทฤษฎีวาทกรรม (Discourse Theory) แนวทาง
เหล�านี้ให�ความสําคัญกับประเด็นการใช�อํานาจหน�าท่ีและการควบคุมน�อยกว�าประเด็นการให�ความ
สนใจพนักงานท่ีทํางานอยู�ในองค�การและประชาชนท่ีอยู�ภายนอกองค�การ แนวคิดนี้มีความพ�อง
ต�องกันว�าการบริหารจัดการ (Governance) จะต�องอยู�บนพ้ืนฐานของวาทกรรมท่ีเปZดเผยและจริงใจ
ระหว�างฝhายต�างๆ รวมท้ังพลเมืองและนักบริหารภาครัฐ แม�ว�าพวกนักทฤษฎีการบริหารรัฐกิจแนว
โพสต�โมเดิร�นไม�ค�อยไว�ใจเรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนตามแนวทางการบริหารแบบเก�า แต�ก็มี
ความเห็นสอดคล�องกันว�าควรมีการส�งเสริมให�มีเวทีสาธารณะ (Public Dialogue) ระหว�างภาครัฐกับ
ประชาชนเพ่ือทําให�การบริหารราชการมีความเข�มแข็งและรักษาความชอบธรรมไว�ได� 
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 2.2.2 สาระสําคัญของการบริการภาครัฐแนวใหม� 
  สําหรับสาระสําคัญของการบริการภาครัฐแนวใหม�นั้น จากทฤษฎีท่ีเปBนพ้ืนฐานของ
แนวทางการบริหารแบบ NPS ท่ีได�กล�าวแล�ว แม�แต�ละทฤษฎีจะมีความแตกต�างกันในจุดเน�นและ
แนวคิด แต�เราอาจสรุปสาระสําคัญของแนวทางการบริหารแบบ การบริการภาครัฐแนวใหม�ท่ีแตกต�าง
จากการบริหารรัฐกิจแนวเก�า (OPA) และ การจัดการภาครัฐแนวใหม� (NPM) คือ แนวทางการบริหาร
แบบการบริการภาครัฐแนวใหม�จึงเปBนการให�ความสําคัญกับ “ความเปBนพลเมือง” (Citizenship) ท่ีมี
ท้ังสิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบ และเรียกร�องให�ข�าราชการต�องรับใช�พลเมืองโดยต�องคิดเสมอว�า
พลเมืองคือเจ�าของเรือหรือเจ�าของประเทศแนวทางการบริหารแบบการบริการภาครัฐแนวใหม� เสนอ
ตัวแบบเชิงปทัสถานท่ีเน�นจริยธรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย โดยการนําเสนอคุณค�าทางการ
บริหารท่ีแข�งขันและท�าทายคุณค�าหลักของแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม� (NPM) ในการปฏิรูป
การบริหารราชการสําหรับสาระสําคัญของการบริการภาครัฐแนวใหม�มีท้ังหมด 7 ประการ คือ 
(Denhardt, Robert B.; Denhardt, Janet Vinzant, 2007, เสาวลักษณ� สุขวิรัตน�, 2549) 
  1. รับใช�มากกว�าการถือหางเสือ (Serve, Rather Than Steer) บทบาทท่ีมี
ความสําคัญมากข้ึนของข�าราชการ คือ ช�วยให�ประชาชนได�แสดงความต�องการร�วมกันของเขาออกมา 
และช�วยเขาให�ได�บรรลุความต�องการนั้น มากกว�าท่ีจะควบคุมหรือชักนําสังคมไปในทิศทางใหม�ๆ ท่ีรัฐ
ต�องการ นโยบายสาธารณะไม�ได�เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของรัฐเท�านั้นแต�ในยุคใหม�นโยบาย
สาธารณะเปBนผลจากปฏิสัมพันธ�ของกลุ�มต�างๆ และผลประโยชน�ท่ีหลากหลายรัฐทํางานร�วมกันกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการแก�ไขปUญหาท่ีชุมชนต�างๆ ประสบ บทบาทของรัฐเปลี่ยนจากการ
ควบคุมมาเปBนการกําหนดระเบียบวาระ นําผู�เล�น (ภาคเอกชนและภาคประชาชน) มาสู�โต�ะเจรจา 
ช�วยอํานวยความสะดวก เปBนตัวกลางไกล�เกลี่ย ประนีประนอม เปBนนายหน�าช�วยขบคิดปUญหา และ
เปBนอนุญาโตตุลาการ บทบาทข�าราชการจึงไม�ใช�แค�ให�บริการประชาชนเท�านั้น บทบาทใหม�ๆ เหล�านี้
ทําให�ข�าราชการต�องฝ�กฝนทักษะใหม�ๆ เช�น การเจราจาไกล�เกลี่ย การระงับข�อพิพาทและความ
ขัดแย�ง เปBนต�น 
  2. ผลประโยชน�สาธารณะเปBนเปtาหมายหลักไม�ใช�ผลพลอยได� (The Public 
Interest is the aim, not the By-Product) นักบริหารรัฐกิจจะต�องช�วยให�เกิดผลประโยชน�
สาธารณะท่ีประชาชนต�องการร�วมกัน (Shared Public Interest) และช�วยสร�างความรับผิดชอบ
ร�วมกัน ไม�ใช�หาทางออกง�ายๆ โดยการสนองตอบความต�องการของคนใดคนหนึ่ง วิสัยทัศน�ของชุมชน
และสังคมต�องเกิดจากการจากพูดคุยกันและมีการกําหนดร�วมกัน ไม�ใช�วิสัยทัศน�ของข�าราชการ
การเมืองหรือข�าราชการประจํา และท่ีสําคัญ คือ รัฐบาลต�องรับประกันว�าทางเลือกท่ีได�จาก
กระบวนการดังกล�าวมีเนื้อหาท่ีสอดคล�องกับบรรทัดฐานในด�านความยุติธรรม ความเปBนธรรม และ
ความเสมอภาค กล�าวโดยสรุป ท้ังกระบวนการ (Process) นโยบาย และเนื้อหา (Substance) ของ
นโยบาย ซ่ึงเปBนทางออกของปUญหาต�องอยู�บนความถูกต�อง และคํานึงถึงประโยชน�ท้ังในวงกว�างและ
ในระยะยาวของชุมชนและสังคม 
  3. คิดในเชิงยุทธศาสตร�และปฏิบัติอย�างเปBนประชาธิปไตย (Think Strategically, 
Act Democratically) นโยบายและแผนการต�างๆ ท่ีจะตอบสนองความต�องการของส�วนรวมได�
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จะต�องเกิดจากความร�วมมือร�วมใจกัน เพ่ือท่ีจะให�บรรลุผลตามวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว�ร�วมกัน จึงต�องมี
การกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบและข้ันตอนต�างๆ ในทางปฏิบัติเพ่ือไปให�ถึงเปtาหมายท่ีต�องการ 
ซ่ึงข้ันตอนนี้ไม�ใช�ภาระของรัฐบาลแต�ฝhายเดียว แต�ต�องเกิดจากความร�วมมือของทุกๆ ฝhายท่ีเก่ียวข�อง
รัฐบาลต�องเปZดกว�างให�ประชาชนเข�าถึงได� และแสดงให�เห็นว�ามีความมุ�งม่ันท่ีจะตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน และรับใช�ประชาชน การให�ประชาชนร�วมรับผิดชอบในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจึงเปBนการสร�างโอกาสให�กับประชาชนและทําให�เขาเกิดความภาคภูมิใจ 
  4. รับใช�พลเมือง ไม�ใช�ลูกค�า (Serve Citizen, not Customers) เนื่องจากผลประโยชน�
สาธารณะเปBนผลมาจากเจรจาการตกลงกันเก่ียวกับค�านิยมท่ีมีร�วมกันมากกว�าจะเปBนการนําเอา
ผลประโยชน�ของแต�ละรายมารวมกัน ดังนั้น ข�าราชการไม�เพียงแต�ตอบสนองต�อความต�องการของ 
“ลูกค�า” เท�านั้น แต�เน�นท่ีการสร�างความสัมพันธ�ในเชิงความไว�วางใจและความร�วมแรงร�วมใจกันระหว�าง
พลเมือง 
  แนวคิดการบริการภาครัฐแนวใหม� ตระหนักดีว�าความสัมพันธ�ระหว�างรัฐบาลกับ
พลเมืองของตนไม�เหมือนกับความสัมพันธ�ระหว�างภาคธุรกิจกับลูกค�า ในการบริหารรัฐกิจเรามักจะมี
ปUญหาว�าใครคือลูกค�า เพราะรัฐบาลไม�เพียงแต�รับใช�ผู�ท่ีมารับบริการ (Immediate Client) เท�านั้น 
แต�ยังต�องรับใช�คนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจรอคอยบริการอยู� หรือคนซ่ึงอาจต�องการรับบริการแม�เขาจะไม�เข�ามา
ขอรับบริการโดยตรง เช�น เด็กเร�ร�อน ขอทาน หรือคนในรุ�นอนาคต เช�น เด็กท่ีกําลังจะเกิด หรือ
อาจจะเปBนลูกค�าท่ีไม�อยากเปBนลูกค�า เช�น พวกท่ีโดนใบสั่งจราจรเปBนต�นนอกจากนี้ลูกค�าบางคนของ
รัฐบาลอาจมีทรัพยากรเหนือกว�า และมีความสามารถมากกว�าในการเรียกร�องบริการ ซ่ึงถ�าอยู�ใน
ภาคเอกชนก็อาจจะได�รับบริการท่ีดีกว�า แต�จะไม�เปBนการยุติธรรมถ�าเปBนการให�บริการของรัฐ เพราะ
ในภาครัฐนั้น ความเปBนธรรมและความเสมอภาคเปBนเรื่องสําคัญ 
  แนวคิดการบริการภาครัฐแนวใหม� เสนอว�ารัฐบาลไม�ควรให�ความสําคัญในลําดับ
ต�นๆ แก�ผลประโยชน�ระยะสั้นของลูกค�าและลูกค�าท่ีเห็นแก�ตัว และมองว�าพลเมืองต�องมองอะไรท่ี
กว�างไกลกว�าผลประโยชน�ส�วนตัวในระยะสั้น ต�องเห็นแก�ส�วนรวมและเต็มใจท่ีจะแสดงความ
รับผิดชอบต�อสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน ดังนั้นรัฐบาลจึงต�องสนองตอบต�อความต�องการและ
ผลประโยชน�ของพลเมืองและรวมถึงปUจเจกชนท่ีอาจไม�ใช�พลเมืองตามกฎหมาย เช�น คนต�างด�าวด�วย 
โดยการกระตุ�นให�เขาเข�าร�วมในชุมชน หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งคือ ต�องกระตุ�นให�ประชาชนเข�าร�วม
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและรัฐบาลต�องรับฟUงเสียงของพลเมือง 
  5. ความรับผิดและชอบไม�ใช�เรื่องง�าย (Accountability isn’t Simple) ข�าราชการ
ไม�เพียงแต�ต�องรับผิดชอบต�อสังคมเท�านั้น แต�ต�องรับผิดชอบต�อกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ค�านิยมของชุมชน บรรทัดฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมาตรฐาน
ทางด�านวิชาชีพ และผลประโยชน�ของพลเมือง 
  6. ให�คุณค�ากับคน ไม�ใช�แต�เฉพาะผลิตภาพเท�านั้น (Value People, not Just 
Productivity) งานราชการจะสําเร็จได�ก็ต�อเม่ือได�รับความร�วมแรงร�วมใจและการให�ความสําคัญกับ
ทุกๆ คนแนวคิดการบริการภาครัฐแนวใหม� ให�ความสําคัญกับ “การจัดการโดยผ�านคน” (Managing 
Through People) นักบริหารต�องให�ความสําคัญกับค�านิยมและผลประโยชน�ของสมาชิกในองค�การ 
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ถ�าข�าราชการถูกคาดหวังให�ปฏิบัติต�อพลเมืองด�วยความนับถือ ข�าราชการเหล�านั้นก็จะต�องถูกปฏิบัติ
ด�วยความนับถือจากผู�บริหารของหน�วยงานนั้นเช�นกัน ในแนวคิดการบริการภาครัฐแนวใหม� นั้น
แรงจูงใจในการทํางานของข�าราชการมีมากกว�าค�าตอบแทนและความม่ันคงในงาน แต�ยังหมายรวมถึง
ความต�องการทําให�ชีวิตของประชาชนดีข้ึน การร�วมกันนํา (Shared Leadership) ความร�วมแรง   
ร�วมใจ (Collaboration) และการเพ่ิมอํานาจกลายมาเปBนบรรทัดฐานท้ังภายในและภายนอกองค�การ 
การร�วมกันนํา (Shared Leadership) จะเน�นท่ีจุดมุ�งหมาย (Goals) ค�านิยม (Values) และอุดมการณ�
ท่ีองค�กรหรือชุมชนนั้นๆ ต�องการไปให�ถึง ซ่ึงจะต�องอาศัยความนับถือซ่ึงกันและกัน การอํานวยความ
สะดวก และการให�การสนับสนุนกัน 
  7. ให�คุณค�าความเปBนพลเมืองและการบริการสาธารณะมากกว�าความเปBนเถ�าแก� 
(Value Citizenship and Public Service above Entrepreneurship) ผลประโยชน�สาธารณะจะ
ได�รับการตอบสนองโดยข�าราชการและพลเมืองท่ีเสียสละต�อสังคมมากกว�าโดยนักจัดการแบบเถ�าแก�ท่ี
ทําราวกับว�าเงินหลวงคือเงินของตนเองแนวคิดแบบ NPM กระตุ�นให�นักจัดการภาครัฐคิดและทําราว
กับว�าเขาเปBนเจ�าของกิจการหรือเถ�าแก�เสียเองดังนั้นจึงทําให�คิดวัตถุประสงค�ได�แคบๆ แค�การเพ่ิมผลิต
ภาพให�มากท่ีสุดและทําให�ลูกค�าพอใจยอมรับความเสี่ยงและรีบฉวยโอกาสแต�ในแนวคิดการบริการ
ภาครัฐแนวใหม�นั้นมีการตระหนักว�านักบริหารรัฐกิจไม�ใช�เจ�าของกิจการและโครงการต�างๆ ดังเช�น 
ท่ีคิงและสไตเวอร�เตือนเราว�า “พลเมืองเปBนเจ�าของรัฐบาล” (Government is Owned by the 
Citizens) 
  ดังนั้นนักบริหารรัฐกิจในแนวคิดการบริการภาครัฐแนวใหม�จึงต�องรับใช�ประชาชน
โดยการเปBนคนเฝtารักษาสมบัติสาธารณะ (Stewards of Public Resources) เปBนคนปกปUกรักษา
องค�กรภาครัฐ (Conservators of Public Organization) เปBนคนจัดให�มีเวทีการพูดคุยอย�างเปBน
ประชาธิปไตยและด�วยความเปBนพลเมือง (Facilitators of Citizenship and Democratic Dialogue) 
เปBนตัวเร�งให�ชุมชนมีส�วนร�วม (Catalysts for Community Engagement) และเปBนผู�นําในระดับ
ธรรมดา (Street-Level Leaders) นักบริหารรัฐกิจต�องไม�เพียงแต�แบ�งปUนอํานาจ ทํางานโดยผ�านคน 
และ เปBนคนกลางในการแก�ปUญหาเท�านั้น แต�นักบริหารรัฐกิจจะต�องทําความเข�าใจเสียใหม�กับบทบาท
ของตนในกระบวนการบริหารแบบประชาชนเปBนหุ�นส�วน (Governance Process) ว�าตนเปBนเพียงผู�
มีส�วนร�วมท่ีมีความรับผิดชอบเท�านั้น หาใช�เถ�าแก�หรือผู�ประกอบการไม� 
  กล�าวโดยสรุป แนวทางการบริหารแบบการบริการภาครัฐแนวใหม� เสนอตัวแบบเชิง
ปทัสถานท่ีเน�นจริยธรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย โดยการนําเสนอคุณค�าทางการบริหารท่ี
แข�งขันและท�าทายคุณค�าหลักของแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม� (NPM) ในการปฏิรูปการ
บริหารราชการแนวทางการบริหารแบบการบริการภาครัฐแนวใหม� ให�ความสําคัญกับ “ความเปBน
พลเมือง” (Citizenship) ท่ีมีท้ังสิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบ และเรียกร�องให�ข�าราชการต�องรับ
ใช�พลเมืองโดยต�องคิดเสมอว�าพลเมืองคือเจ�าของเรือหรือเจ�าของประเทศ ท้ังยังวิจารณ�ว�านักจัดการ
ภาครัฐตามแนวคิด NPM ท่ีทําตัวเปBนกัปตันเรือและถือหางเสือเรือ มีอํานาจมากจนอาจลืมตัวไปว�า
เปBนเจ�าของเรือเสียเองและอาจคิดถึงผลประโยชน�ของตนมากกว�าของพลเมืองหรือของส�วนรวม 
แนวคิดนี้จึงเน�นเปtาหมายและแนวทางในการตอบสนองผลประโยชน�ของส�วนรวมนั้นต�องให�พลเมืองมี
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ส�วนร�วมในการปรึกษาหารือและร�วมรับผิดชอบ โดยนักบริหารรัฐกิจต�องกระตุ�นให�พลเมืองมีการ
รวมตัวกันเปBนชุมชนและประชาสังคมและจัดให�มีการพูดคุยตกลงกันโดยข�าราชการทําตัวเปBนคนกลาง
ในการเจราจาไกล�เกลี่ย โดยต�องมองไปท่ีประโยชน�ของส�วนรวมไม�ใช�ประโยชน�ของคนใดคนหนึ่ง
เพราะพลเมืองไม�ใช�ลูกค�า แนวคิดนี้ยังให�ความสําคัญกับการตรวจสอบจากภาคพลเมืองด�วย 
(Democratic Accountability) การบริหารราชการจึงไม�ใช�เรื่องของข�าราชการหรือของรัฐแต�ฝhาย
เดียวอีกต�อไป แต�เปBนการร�วมมือกันท้ังฝhายรัฐและพลเมืองหรือท่ีเรียกว�า “การบริหารแบบพลเมือง
เปBนหุ�นส�วน” (Governance System หรือ Democratic Governance) 
  สําหรับการการบริการสาธารณะนั้นจําเปBนท่ีจะต�องพิจารณาการออกแบบการ
บริการสาธารณะอย�างเปBนระบบเปZดด�วย โดยสภาพแวดล�อมภายนอกมีอิทธิพลต�อการบริการ
สาธารณะ เช�น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และจากท้ังในประเทศและต�างประเทศ
ล�วนเข�ามามีผลกระทบต�อการให�บริการอยู�เสมอ ท้ังนี้เพ่ือให�การบริหารภาครัฐสามารถส�งมอบการ
บริการสาธารณะทีดีให�แก�ประชาชนได�ตรงต�อความต�องการนั้น ผู�ปฏิบัติจะต�องยึดถือค�านิยมหรือ
หลักการของการให�บริการ อันได�แก� (Millett, 1954 อ�างถึงใน เทพศักด์ิ บุญยรัตพันธุ�, 2556) 
  1. การให�บริการอย�างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว�าทุกคนมีความเท�าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะต�องได�รับ
การปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกัน ไม�มีการแบ�งแยกหรือกีดกันในการให�บริการ ประชาชนตะต�องได�รับการ
ปฏิบัติในฐานะท่ีเปBนปUจเจกบุคคลโดยใช�มาตรฐานการให�บริการเดียวกัน 
  2. การให�บริการท่ีตรงต�อเวลา (Timely Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะ
ท่ีจะต�องมีความตรงต�อเวลา โดยผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐจะถือว�าไม�มีประสิทธิผลเลย
ถ�าไม�มีการตรงต�อเวลาซ่ึงจะสร�างความไม�พิงพอใจให�แก�ประชาชน 
  3. การให�บริการอย�างพอเพียง (Ample Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะ
ต�องมีจํานวนการให�บริการและสถานท่ีท่ีให�บริการท่ีเหมาะสมพอเพียง (The Right Quantity at the 
Right Geographical Location) ซ่ึงความเสมอภาคและความตรงเวลาจะไม�มีความหมายเลยถ�ามี
จํานวนการให�บริการท่ีไม�เพียงพอและสถานท่ีต้ังท่ีให�บริการสร�างความไม�ยุติธรรมให�เกิดข้ึนแก�
ผู�รับบริการ 
  4. การให�บริการอย�างต�อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให�บริการ
สาธารณะท่ีเปBนไปอย�างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน�ของสาธารณะเปBนหลัก ไม�ใช�ยึดความพอใจของ
หน�วยงานว�าจะให�บริการหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได� 
  5. การให�บริการอย�างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึง การให�บริการ
สาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพของการให�บริการหรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือความสามารถท่ีจะทําหน�าท่ีได�มากข้ึนโดยใช�ทรัพยากรเท�าเดิม 
  ท้ังนี้ประชาชนผู�รับบริการโดยท่ัวไปคาดหวังว�าจะได�รับการให�บริการท่ีดี 4 ประการ 
ดังต�อไปนี้คือ (1) บริการด�วยความเอาใจใส�และเปBนกันเองผู�รับบริการส�วนใหญ�คาดหวังว�าจะได�รับ
การดูแลเอาใจใส�จากเจ�าหน�าท่ีภาครัฐด�วยความเปBนกันเอง อาทิ เช�น ได�รับการให�บริการใน
บรรยากาศท่ีเปBนมิตร การให�ข�อมูลข�าวสาร หรือตอบคําถาม เปBนต�น (2) การบริการท่ีคล�องตัวและ
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ยืดหยุ�นผู�รับบริการส�วนใหญ�ต�องการได�รับการบริการท่ีคล�องตัวและยืดหยุ�น อาจจะเปBนระบบท่ีมี
ความคล�องตัวเอ้ือให�เกิดความรวดเร็วในการรับบริการ ความกระฉับกระเฉงของเจ�าหน�าท่ีหรือความ
ยืดหยุ�นในกฎระเบียบเพ่ือให�ความต�องการของผู�รับบริการได�รับการสนองตอบง�ายข้ึน (3) ความเอาใจ
ใส�ต�อปUญหาของผู�รับบริการผู�รับบริการส�วนใหญ�ต�องการความม่ันใจว�าเจ�าหน�าท่ีภาครัฐพร�อมให�ความ
ช�วยเหลือแก�ปUญหาให�พวกเขาได� และต�องการความม่ันใจว�าเขาจะไม�ถูกส�งต�อไปท่ีอ่ืนหรือสับเปลี่ยน
ไปแผนกนี้ที แผนกโน�นที แล�วในท่ีสุดถูกทอดท้ิงให�รู�สึกว�าพวกเขาต�องรับผิดชอบในการดูแลปUญหานั้น
เอาเอง และ (4) การแก�ไขความผิดพลาดเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนจากการให�บริการ ผู�รับบริการ
ท่ัวไปต�องการให�เจ�าหน�าท่ีดูแลเอาใจใส�ให�โดยทันที ท้ังนี้มิใช�ว�า ผู�รับบริการคาดหวังการแก�ปUญหาท่ี
สมบูรณ� แต�ต�องการเพียงการตอบสนองท่ีรวดเร็วแม�ว�าจะยังมีข�อผิดพลาดเกิดข้ึนผู�รับบริการก็พร�อม
ให�อภัยหากพยายามอย�างเต็มท่ีในการแก�ไขความผิดพลาด 
  จากรากฐานของท้ังแนวคิดและทฤษฎีต�างๆ ท่ีกล�าวมาแล�ว สามารถสรุปหลักการ
เบื้องต�นของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม� (NPS) ได�ดังต�อไปนี้ 
  1. การบริหารสาธารณะเปลี่ยนแปลงจากกรอบหลักการบริหารด้ังเดิม โดยเน�น
บทบาทการริเริ่มและการกระตุ�นจากภายในชุมชน เพ่ือพัฒนาทางเลือกอนาคตใหม�และการช�วยกํากับ
ทิศทางและเปtาหมายสาธารณะบนฐานดุลยภาพระหว�างทรัพยากร กําลังความสามารถ และความจําเปBน 
  2. การสร�างความรู�สึกของการเปBนเจ�าของ (Ownership) การริเริ่มของชุมชน 
  3. การกระจายอํานาจ (Empowerment) ให�กับพลเมือง กลุ�มเพ่ือนบ�าน และ
องค�กรชุมชนให�เปBนแหล�งการแก�ปUญหาของตัวเอง 
  4. การสนับสนุนให�เกิดการแข�งขันระหว�างหน�วยงานให�บริการ (Service Providers) ไม�
ว�าจะเปBนระหว�างองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ NGOs เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การตอบสนองความต�องการท่ีก�าวหน�ามากข้ึน และการสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีกระตุ�นนวัตกรรมใหม�ๆ 
  5. การลดการผูกติดอยู�กับกฎระเบียบแบบเดิม แต�เน�นความสําเร็จของภารกิจท้ัง
ภายในและภายนอก รวมท้ังการปรับระบบทรัพยากรมนุษย�และงบประมาณให�สอดคล�องกัน 
  6. การสร�างความรับผิดชอบในระบบผลงาน (Performance) ท่ีเชื่อมโยงกับการ
ริเริ่มสาธารณะและผลกระทบต�อสาธารณะอย�างจริงจัง แทนท่ีการเน�นการควบคุมทรัพยากร
สาธารณะ (Public Resources) แต�เพียงด�านเดียวในการทํางาน 
  7. การประกอบการสาธารณะเปลี่ยนแปลงและพลิกตัวจากการเน�นการจัดลําดับ
ความสําคัญของหน�วยงานสาธารณะและเจ�านายท่ีมาจากการเมือง (Political Masters) ซ่ึงเปBนแหล�ง
ทุน มาเน�นการรับใช�ประชาชนในฐานะเปBนลูกค�า (Customers) 
  8. การประกอบการสาธารณะพึงแสวงหานวัตกรรมและความคิดริเริ่มใหม�ๆ ท่ี
สนับสนุนการทํางานให�ได�ประสิทธิผลมากข้ึน โดยการใช�ทรัพยากรน�อยลง การเพ่ิมมูลค�าการบริการ 
และการประกันผลงาน  
  9. บนพ้ืนฐานข�อสมมุติท่ีว�าปUญหาสังคมในยุคหลังอุตสาหกรรมมีลักษณะซับซ�อนมาก
ข้ึนและรัฐบาลสามารถตอบสนองต�อความต�องการของปUญหาน�อยลง ดังนั้น การจัดการสาธารณะควร
เน�นการคาดการณ�อนาคตและการวางแผน มากกว�าการเน�นการบําบัดรักษาท่ีเคยเน�นในยุคด้ังเดิม 
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  10. ยุคสมัยของหลักการจัดองค�การแบบรวมศูนย� การจัดสถาบันตามลําดับชั้น 
และการเน�นความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ได�ผ�านพ�นไปแล�ว บนฐานความก�าวหน�าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และคุณภาพของบุคลากรท่ีสูงข้ึน รูปแบบการบริหารสาธารณะควรเน�นความ
ยืดหยุ�น ทีมทํางาน และการกระจายอํานาจท่ัวท้ังองค�กร 
  โดยสรุปแล�ว การบริการสาธารณะแนวใหม� หมายถึง การรับใช�ประชาชนและ
ส�วนรวมซ่ึงอาจดําเนินการโดยหน�วยงานภาครัฐหรือหน�วยงานอ่ืนก็ตาม ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงปUจจัยสําคัญ 
4 ประการคือ (1) หลักความรับผิดและชอบต�อสาธารณะอันเปBนความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข�อปฏิบัติต�างๆ ในทางกฎหมายควบคู�กับการตอบสนองต�อความต�องการของ
ประชาชน (2) หลักประชาธิปไตยท่ีต�องเปZดพ้ืนท่ีให�ประชาชนได�มีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายสาธารณะและได�รับการบริการสาธารณะโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปBนมนุษย�อย�างเสมอ
ภาคเท�าเทียมกัน (3) การมีใจให�บริการ โดยสามารถเปBนตัวกลางในการแก�ไขปUญหาหรือความต�องการ
ของประชาชน และ (4) การเน�นประชาชนเปBนสําคัญ โดยการให�ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการแก�ไขปUญหาในพ้ืนท่ี 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน 
 การปกครองท�องถ่ินถือเปBนส�วนหนึ่งของระบบการปกครองประเทศอันขาดมิได� โดยระบบ
การปกครองท�องถ่ินท่ีดีจะทําให�สามารถแก�ไขปUญหาพ้ืนฐานของท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
สามารถกระจายการพัฒนาของประเทศออกไปให�ท่ัวถึงอย�างกว�างขวางและเสมอภาคซ่ึงจุดเด�นของ
การปกครองท�องถ่ินนั้นอยู�ท่ีการเปZดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินสามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการ
จัดการปกครองเพ่ือแก�ไขปUญหาและพัฒนาท�องถ่ินของตนไปในทิศทางท่ีตนเองต�องการ (อุดม ทุมโฆสิต, 
2552) โดยเฉพาะในสังคมปUจจุบันองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือว�าเปBนหน�วยงานท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดในด�านการบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนและบทบาทนี้นับวันจะมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน
เรื่อยๆ ท้ังในด�านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม และการจัดการสิ่งแวดล�อม ฯลฯ (ดิเรก 
ปUทมสิริวัฒน� และกอบกุล รายะนาคร, 2552) ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับหลักการปกครองท�องถ่ินเพ่ือ
การผ�องถ�ายอํานาจสู�ประชาชนจึงมีความสําคัญเปBนอย�างมากในสังคมปUจจุบัน 
 2.3.1 ความหมายของการปกครองท�องถ่ิน  
  ท้ังนี้ความหมายของการปกครองท�องถ่ินนั้น ผู�เขียนได�รวบรวมการให�ความหมาย
หรือการให�คํานิยามจากนักวิชาการต�างๆ ท่ีได�อธิบายไว�อย�างน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
  วิลเลียม วี โฮลโลเวย� (William V. Holloway, 1951) (อ�างถึงใน ประหยัด หงษ�ทองคํา, 
2526) อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินหมายถึงองค�การท่ีมีอาณาเขตแน�นอนมีประชากรตามหลักเกณฑ�
ท่ีกําหนดไว�มีอํานาจปกครองตนเองมีการบริหารงานคลังของตนเองและมีสภาของท�องถ่ินท่ีสมาชิก
ได�รับการเลือกต้ังจากประชาชน 
  จอห�น เจ คลากซ� (John J. Clarke, 1957) (อ�างถึงใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 
2535) อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินหมายถึงหน�วยการปกครองท่ีมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ
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เก่ียวข�องกับการให�บริการแก�ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะและหน�วยการปกครอง
ดังกล�าวนี้จัดต้ังและอยู�ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 
  แดลเนียล วิด (Daniel Wit, 1967) อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินหมายถึงการ
ปกครองท่ีรัฐบาลกลางกระจายอํานาจในการตัดสินใจและการบริหารงานไปสู�องค�กรหรือประชาชนใน
ระดับท�องถ่ินซ่ึงไม�ใช�ลักษณะของการสั่งการหรือควบคุมให�ต�องปฏิบัติตามอํานาจของรัฐบาลกลางแต�
อย�างใดหากแต�เปBนการให�ความเปBนอิสระแก�ท�องถ่ินในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ 
เพ่ือให�ท�องถ่ินมีความสามารถในการปกครองตนเอง 
  แฮร�ริส จี ม็องทากู (Harris G. Montagu, 1984) (อ�างถึงใน โกวิทย� พวงงาม, 2552) 
อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินคือการปกครองซ่ึงจัดให�มีหน�วยการปกครองท�องถ่ินได�โดยมีการ
เลือกต้ังอย�างอิสระเพ่ือเลือกผู�ท่ีมีหน�าท่ีบริหารการปกครองมีอํานาจอิสระพร�อมความรับผิดชอบซ่ึง
ตนสามารถท่ีจะใช�ได�โดยปราศจากการควบคุมของหน�วยการบริหารราชการส�วนกลางหรือภูมิภาคแต�
ท้ังนี้หน�วยการปกครองท�องถ่ินยังต�องอยู�ภายใต�บทบังคับว�าด�วยอํานาจสูงสุดของประเทศซ่ึงไม�ได�
กลายเปBนรัฐอิสระใหม�แต�อย�างใด 
  อุทัย หิรัญโต (2523) อธิบายว�า การปกครองท�องถ่ินหมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาล
มอบอํานาจให�ประชาชนในท�องถ่ินจัดการปกครองและดําเนินการบางอย�างกันเองเพ่ือบําบัดความ
ต�องการของตนการบริหารงานของท�องถ่ินมีการจัดเปBนองค�การมีเจ�าหน�าท่ีซ่ึงประชาชนเลือกต้ังข้ึนมา
ท้ังหมดหรือบางส�วนท้ังนี้มีความเปBนอิสระในการบริหารงานแต�รัฐบาลต�องควบคุมด�วยวิธีการต�างๆ 
ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐไม�ได�เพราะการปกครองท�องถ่ินเปBนสิ่งท่ีรัฐทําให�
เกิดข้ึน 
  ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2535) อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินเปBนการปกครองท่ี
เปBนผลเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐโดยนัยนี้จะมีองค�การทําหน�าท่ีปกครอง
ท�องถ่ินโดยคนในท�องถ่ินนั้นๆ องค�การนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต�มีอํานาจในการกําหนด
นโยบายและควบคุมให�มีการปฏิบัติให�ไปไปตามนโยบายของตนเองได� 
  นครินทร� เมฆไตรรัตน� (2547) อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินจะมีลักษณะของการท่ี
รัฐให�การรับรองซ่ึงอาจเขียนไว�ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศหรือตราไว�ในพระราชบัญญัติก็ได�
การรับรองโดยรัฐดังกล�าวส�งผลให�องค�กรปกครองท�องถ่ินมีฐานะเปBนนิติบุคคล (Juristic Person) ซ่ึง
จะมีอํานาจหน�าท่ีมีการจัดองค�กรมีงบประมาณมีบุคลากรและมีความเปBนอิสระในการตัดสินใจทาง
การเมืองและการบริหารท�องถ่ินของตนได�ในระดับหนึ่ง 
  สมคิด เลิศไพฑูรย� (2547) อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินเปBนการให�คนในท�องถ่ินมี
อิสระในการปกครองกันเองกล�าวอีกนัยหนึ่งคือการปกครองตนเองโดยประชาชนในท�องถ่ินซ่ึงแนวคิด
นี้มีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ท่ีหมายถึงการท่ีรัฐมอบ
อํานาจให�กับองค�กรอ่ืนๆ ท่ีไม�ใช�องค�กรจากส�วนกลางเพ่ือการบริการสาธารณะบางอย�างภายใต�การ
กํากับดูแลจากรัฐ 
  อุดม ทุมโฆสิต (2552) อธิบายว�าการปกครองท�องถ่ินหมายถึงการจัดการปกครอง
ท�องถ่ินโดยประชาชนในท�องถ่ินซ่ึงการจัดการปกครองดังกล�าวกระทําโดยการเลือกคณะบุคคลเข�ามา
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ดําเนินการจัดการปกครองซ่ึงท�องถ่ินและชุมชนแต�ละแห�งอาจมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างกันในด�าน
อาณาเขตจํานวนประชากรความเจริญม่ังค่ังทําให�ท�องถ่ินแต�ละท�องถ่ินมีลักษณะทางการปกครองเปBน
การเฉพาะของตัวเอง 
  โดยสรุปแล�ว เม่ือพิจารณาจากการนิยามความหมายของนักวิชาการดังกล�าวข�างต�น 
จะพบว�า การปกครองท�องถ่ินเปBนลักษณะของความสัมพันธ�ในเชิงอํานาจของการจัดสรรทรัพยากร
ให�กับท�องถ่ิน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเปBนลักษณะของการบริการสาธารณะในท�องถ่ินภายใต�การผ�องถ�าย
อํานาจจากรัฐบาลกลางสู�การตัดสินใจของประชาชน โดยมีเปtาหมายอันแท�จริงคือการส�งเสริมให�
ประชาชนสามารถปกครองตนเอง 
 2.3.2 หลักการปกครองท�องถ่ิน 
  จากการรวบรวมข�อมูลจากเอกสารและตําราของนักวิชาการด�านการปกครองท�องถ่ิน 
อันได�แก� ชูศักด์ิ เท่ียงตรง (2520); ประหยัด หงษ�ทองคํา (2526); ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2534); 
ชูวงศ� ฉายะบุตร (2539); ธเนศวร� เจริญเมือง (2551); อุดม ทุมโฆสิต (2552); โกวิทย� พวงงาม 
(2552) ผู�วิจัยสรุปว�าการปกครองท�องถ่ินมีหลักการท่ีสําคัญ 9 ประการดังต�อไปนี้ 
  1. การมีอาณาเขตและประชากรของท�องถ่ินท่ีชัดเจน จนสามารถระบุถึงพ้ืนท่ีและ
ประชากรท่ีอยู�ภายใต�ความรับผิดชอบท้ังนี้เพ่ือไม�ให�เกิดความสับสนในอํานาจหน�าท่ีและการบริการ
สาธารณะในเขตการปกครองและประชากรกลุ�มเปtาหมายของในแต�ละท�องถ่ิน ซ่ึงก็คือการปtองกัน
ปUญหาของการทับซ�อนในเชิงพ้ืนท่ีรวมท้ังยังเปBนการกําหนดขอบเขตในการบริการสาธารณะแก�
ประชาชน 
  2. ท�องถ่ินแต�ละแห�งมีลักษณะจําเพาะ (Uniqueness) ของตัวเองไม�ว�าจะเปBน
ลักษณะของภูมิศาสตร� ประชากร ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรในท�องถ่ิน ซ่ึง
ลักษณะเฉพาะของแต�ละท�องถ่ินต�องการวิธีการปกครองท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับท�องถ่ินนั้น ภายใต�
แนวคิดด�านการปกครองท�องถ่ินนั้นอัตลักษณ�ของแต�ละท�องถ่ินนั้น (Identity) เปBนสิ่งท่ีสะท�อนให�เห็น
ถึงต�นทุนทางสังคมของท�องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย (Diversity) ท่ีในแต�ละท�องถ่ินจะต�องธํารง คัด
สรร และแสดงออกสู�สังคมภายนอกภายใต�การเคารพในหลักสิทธิของชุมชน โดยมุมมองด�านการ
ปกครองท�องถ่ินมองความแตกต�างหลากหลายเหล�านี้ว�าเปBนจุดแข็งของในแต�ละท�องถ่ินซ่ึงเปBนมุมมอง
ท่ีแตกต�างกันอย�างสิ้นเชิงกับแนวคิดด�านการรวมศูนย�อํานาจท่ีมองความแตกต�างเหล�านี้ว�าเปBนสิ่งอ�อน
ด�อยและต�องถูกกดทับดูดกลืนไปกับวัฒนธรรมกระแสหลักเพ่ือให�มีลักษณะเดียวกัน ดังนั้นนโยบาย
โดยท่ัวไป (General Policy) ของรัฐบาลกลางอาจไม�สอดคล�องกับลักษณะจําเพาะและอัตลักษณ�ของ
แต�ละท�องถ่ิน ซ่ึงมุมมองในด�านการใช�อํานาจของรัฐในท�องถ่ินควรจะได�รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนในท�องถ่ินด�วย 
  3. สมาชิกสภาท�องถ่ินและฝhายบริหารจะต�องมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ซ่ึง
อาจจะเปBนการเลือกต้ังโดยตรงหรือโดยอ�อมก็ได� การเลือกต้ังเปBนประเด็นสําคัญของการมีส�วนร�วม
ทางการเมืองของการปกครองท�องถ่ินและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต�ท้ังนี้การเลือกต้ัง
มิใช�แค�เพียงการใช�สิทธิออกเสียงเท�านั้นแต�ยังหมายรวมถึงการเลือกต้ังอย�างบริสุทธิ์ยุติธรรม (Free 
and Fair) และกระบวนการท่ีเปZดโอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอตัวเข�าสมัครรับเลือกต้ังตามสิทธิ
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ของประชาชนในการปกครองท�องถ่ินอีกด�วย ในประเด็นนี้หลวงประดิษฐมนูธรรม (มปป.) อธิบายว�า 
วิธีการเลือกต้ังโดยราษฎรในท�องถ่ินนั้นย�อมทําให�ผู�ท่ีจะรับเลือกต้ังต�องเอาใจใส�ในกิจการของท�องถ่ิน
และจะต�องจัดให�มีโครงการซ่ึงตนจะปฏิบัติเม่ือได�รับเลือกหลังจากการหาเสียงก�อนการเลือกต้ัง ท้ังนี้
เพราะการเลือกโดยวิธีเช�นนี้ย�อมมีการแข�งขันระหว�างผู�สมัครต�างๆ และย�อมเปZดโอกาสให�ราษฎรใน
ท�องถ่ินได�เลือกต้ังผู�ท่ีเหมาะสมของแต�ท�องถ่ินและตามเจตนารมณ�ของแต�ละคนซ่ึงจะส�งผลต�อหลัก
ความเปBนตัวแทนของประชาชน 
  4. องค�กรปกครองท�องถ่ินจะต�องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) คือ การท่ีท�องถ่ินมี
สิทธิในการปกครองตนเองและการปฏิบัติหน�าท่ีตามความเหมาะสม อันได�แก� ด�านการกําหนด
นโยบาย (Policy) ด�านการวางแผน (Planning) ด�านการออกกฎข�อบังคับ (Regulatory) ด�าน
การงบประมาณ (Financial) ด�านการบริหาร (Administrative) และด�านการบริหารงานบุคคล 
(Personnel) โดยท่ีความเปBนอิสระของท�องถ่ินดังกล�าวนี้ ไม�ได�หมายความว�าท�องถ่ินจะเปBน         
“เอกราช” เสียเลยทีเดียว แต�หมายถึงการท่ีท�องถ่ินมีอิสระเฉพาะในส�วนท่ีจะบริหารกิจการต�างๆ ของ
ท�องถ่ินตามเจตนารมณ�ของประชาชนในพ้ืนท่ีเปBนสําคัญ กล�าวคือ อํานาจของหน�วยการปกครอง
ท�องถ่ินจะต�องเปBนนิติบุคคลท่ีมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตหน�าท่ีของตัวเองได�อย�างเสรี เพ่ือให�
เกิดประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของหน�วยปกครองท�องถ่ินอย�างแท�จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม�มี
ขอบเขตท่ีชัดเจนหน�วยการปกครองท�องถ่ินนั้นก็กลายสภาพเปBนรัฐอธิปไตยซ่ึงอาจเปBนผลเสียต�อความ
ม่ันคงของรัฐ ดังนั้นอํานาจอิสระของท�องถ่ินนี้จึงมีขอบเขตท่ีแตกต�างกันออกไปตามลักษณะตาม
บริบทของสังคมและความเข�มแข็งของประชาชนในท�องถ่ินนั้นเปBนสําคัญ   
  5. ความเปBนนิติบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน1 กล�าวคือ หน�วยการ
ปกครองท�องถ่ินจะต�องดําเนินการปกครองโดยอาศัยอํานาจท่ีได�รับโดยสิทธิท่ีชอบธรรมตามกฎหมาย 
(Legal Rights) ท่ีจะดําเนินการปกครองตนเอง นั่นคือ ท�องถ่ินจะต�องมีสถานะของความเปBนนิติบุคคล
ถูกต�องตามกฎหมายสามารถดําเนินการใดๆ ก็ได�ตามท่ีกฎหมายกําหนดรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา
กับหน�วยงานหรือองค�กรอ่ืนๆ ขณะเดียวกันหากท�องถ่ินกระทําผิดกฎหมายก็ย�อมต�องรับโทษหรือ
สามารถท่ีจะถูกฟtองร�องได�ด�วยเช�นกัน ซ่ึงสิทธิตามกฎหมายท่ีท�องถ่ินสามารถทําได�นั้นสามารถแบ�งได�
เปBน 2 ประเภทคือ (1) สิทธิท่ีหน�วยการปกครองท�องถ่ินสามารถตรากฎหมายหรือระเบียบข�อบังคับ
ต�างๆ ขององค�กรปกครองท�องถ่ินเพ่ือประโยชน�ในการบริหารตามหน�าท่ีและเพ่ือใช�เปBนแนวทาง
ปฏิบัติในการให�บริการแก�ประชาชนในท�องถ่ินนั้นๆ เช�น เทศบัญญัติ ข�อบังคับ (2) สิทธิท่ีเปBนหลักใน
การดําเนินการบริหารท�องถ่ิน คือ อํานาจในการจัดเก็บภาษี กําหนดงบประมาณ รวมถึงการดําเนิน
กิจการใดๆ ก็ตามเพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหน�าท่ีของหน�วยการปกครองท�องถ่ินนั้นๆ 

                                           
1นิติบุคคล คือ กลุ�มบุคคล องค�กรหรือทรัพย�สินท่ีจัดสรรไว�เปBนกองทุนเพ่ือดําเนินกิจการอันใดอันหน่ึงซึ่งกฎหมาย
บัญญัติให�เปBนบุคคลอีกประเภทหน่ึงท่ีมิใช�บุคคลธรรมดาและให�มีสิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมายเช�นเดียวกันกับบุคคล
ธรรมดา เว�นแต�สิทธิและหน�าท่ีซึ่งโดยสภาพจะพึงมีหรือพึงเปBนได�เฉพาะแก�บุคคลธรรมดาเท�าน้ัน (ประยูร กาญจนดุล, 
2538) 
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 การมีสถานะเปBนนิติบุคคลส�งผลให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถกระทําการท่ี
มีผลเปBนการก�อนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับหน�วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนได�
โดยตรงซ่ึงความเปBนนิติบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือเปBนสิ่งสําคัญอย�างหนึ่งท่ีส�งเสริมให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความเปBนอิสระ (Autonomy) ท้ังนี้เพราะเม่ือท�องถ่ินมีความเปBนนิติ
บุคคลก็เท�ากับว�ามีสภาพบุคคลแยกต�างหากจากส�วนกลาง ทําให�สามารถมีสิทธิหน�าท่ีเปBนของตนเอง
สามารถดําเนินกิจการต�างๆ ท่ีอยู�ภายใต�อํานาจหน�าท่ีได�ด�วยตนเองโดยไม�ต�องรอรับคําสั่งหรือการ
บังคับบัญชาจากส�วนกลางและส�วนภูมิภาคแต�อย�างใด หรือไม�จําเปBนต�องกระทําผ�านบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืนใดอีกนอกจากนี้ความเปBนนิติบุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยังสามารถทําให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถมีสิทธิในการทํานิติกรรมสัญญา การเรียกร�อง การฟtองร�อง การถือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย�สิน รวมถึงความชอบธรรมในการเปBนองค�กรหลักในการบริการสาธารณะแก�
ประชาชนด�วย   
 6. ต�องมีความเปBนสถาบันหรือมีองค�กรท่ีถาวรรองรับ (Necessary Organization) 
เพ่ือทําหน�าท่ีในการบริหารและดําเนินการต�างๆ เพ่ือให�บรรลุเปtาหมายในการปกครองตนเอง ซ่ึงองค�กรท่ี
เข�ามาทําหน�าท่ีปกครองตนเองของท�องถ่ินสามารถจําแนกออกเปBนสองฝhายด�วยกันคือ องค�กรฝhาย
บริหารและ องค�กรฝhายนิติบัญญัตินอกจากนี้แล�วท�องถ่ินยังต�องมีหน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีทางธุรการของ
พนักงานท�องถ่ินรองรับด�วยเช�นกัน เพ่ือให�ท�องถ่ินมีผู�ปฏิบัติงานแบบถาวรและเปBนมืออาชีพ 
 7. ประชาชนต�องมีส�วนร�วมในการปกครองท�องถ่ิน จากแนวความคิดท่ีว�าประชาชน
ในท�องถ่ินจะรู�ปUญหาของตัวเองได�ดีกว�าส�วนกลาง หน�วยการปกครองท�องถ่ินจึงจําเปBนต�องมีคนใน
ท�องถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือให�สมเจตนารมณ�และความต�องการของชุมชนและอยู�ภายใต�การกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาจากประชาชนในท�องถ่ิน เพราะการมีส�วนร�วมของประชาชนในท�องถ่ินนั้นเปBนสิ่งสําคัญ
ท่ีนําไปสู�ความรู�สึกว�าประชาชนเปBนเจ�าของท�องถ่ิน ความรักความหวงแหน และยังสร�างพฤติกรรม
ทางการเมืองแบบพลเมือง (Civic) ท่ีมีความกระตือรือร�นทางการเมือง มีความสนใจในการกําหนด
ทิศทางของท�องถ่ินและสามารถตรวจสอบและถ�วงดุลอํานาจทางการเมืองได� (Check and Balance) 
อันเปBนการสะท�อนถึงแนวคิดท่ีส� งเสริมให�ท�อง ถ่ินสามารถปกครองตนเองได�  (Local-Self 
Government) ดังนั้น การเปZดโอกาสให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองใน
ท�องถ่ินท้ังทางตรงและทางอ�อมนั้นนอกจากจะทําให�การบริหารงานของท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับ
เจตนารมณ�ของประชาชนแล�วยังเปBนการฝ�กให�ประชาชนในท�องถ่ินเข�าใจระบบและกลไกของ
ประชาธิปไตยอย�างแท�จริงอีกด�วย เพราะว�าหน�วยการปกครองท�องถ่ินในแต�ละแห�งนั้นถือได�ว�าเปBน
หน�วยงานท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
 8. หน�วยการปกครองท�องถ่ินจะต�องมีอิสระในการหารายได�หรือมีอํานาจในการ
จัดเก็บรายได� (Revenue) เพ่ือให�ท�องถ่ินมีรายได�นํามาทํานุบํารุงท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�าและมีอิสระ
ในการจัดทํางบประมาณของตนเองเพ่ือใช�จ�ายในการบริหารท�องถ่ินสําหรับแต�ละโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีท�องถ่ินต�องการบริการสาธารณะแก�ประชาชน 
 9. ชุมชน องค�กรชุมชน และประชาชน ถือเปBนรากฐานท่ีสําคัญของการปกครอง
ท�องถ่ิน ท้ังนี้เพราะโดยแท�จริงแล�วการกระจายอํานาจมิได�ถูกจํากัดไว�ให�เพียงองค�กรปกครองส�วน
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ท�องถ่ินอย�างเดียวเท�านั้นแต�ยังหมายรวมถึงการส�งเสริมอํานาจให�ชุมชน องค�กรชุมชนและประชาชน 
ได�เข�าไปมีส�วนร�วมโดยตรงกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอีกด�วย   
 จากหลักการปกครองท�องถ่ินในเบื้องต�น สามารถพิจารณาได�ว�าการสร�าง
ประชาธิปไตยในระดับท�องถ่ินว�าหลักการของการปกครองท�องถ่ินท่ีดีนั้นควรจะเน�นท่ีบทบาทในระดับ
ของประชาชน ชุมชน หรือบทบาทของประชาสังคมให�มากข้ึน ซ่ึงประชาธิปไตยท�องถ่ินต�องเปBน
ประชาธิปไตยแบบท่ีไม�เลียนแบบประชาธิปไตยระดับชาติ ซ่ึงท�องถ่ินต�องทําออกมาอีกแบบหนึ่งซ่ึง
เปBนประชาธิปไตยท่ีคนรักถ่ินฐานบ�านช�อง รักบ�านเมือง เปBนประชาธิปไตยท่ีคนอยากจะออกมาช�วย
แก�ปUญหาถ่ินฐานให�กับบ�านช�องของตนเอง เปBนประชาธิปไตยท่ีคนรู�จักจะอาสาอยากเสียสละซ่ึง
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงควรเปBนองค�กรแห�งการอาสาท่ีประชาชนเข�าถึงได�สะดวก ดังนั้นจุดหลัก
ของการปกครองท�องถ่ินและการกระจายอํานาจก็คือการสร�างประชาธิปไตยท�องถ่ินท่ีประชนปกครอง
ตนเองซ่ึงไม�ใช�การสร�างองค�กรปกครองท�องถ่ินอย�างเดียวเพราะประชาธิปไตยท่ีประชาชนปกครอง
ตนเอง (Self-Government Democracy) ต�องการให�ประชาชนเปBนพลเมืองผู�มีความรับผิดชอบต�อ
บ�านเมืองหรือส�วนรวม เปBนผู�มีความเสียสละเพ่ือบ�านเมืองหรือส�วนรวม เปBนผู�มีศักด์ิศรี มีความเปBน
อิสระ สามารถพ่ึงตนเองหรือรวมกลุ�มกันเพ่ือพ่ึงพาตนเองได�  ซ่ึงหัวใจของการปกครองตนเองก็คือการ
ตอกย้ําว�าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนเปBนสําคัญ (เอนก เหล�าธรรมทัศน�, 2552) โดย
สรุปแล�วเม่ือพิจารณาจากการนิยามความหมายของนักวิชาการดังกล�าวข�างต�นจะพบว�าการปกครอง
ท�องถ่ินเปBนลักษณะของความสัมพันธ�ในเชิงอํานาจของการจัดสรรทรัพยากรให�กับท�องถ่ินซ่ึงโดยท่ัวไป
จะเปBนลักษณะของการบริการสาธารณะในท�องถ่ินภายใต�การผ�องถ�ายอํานาจจากรัฐบาลกลางสู�การ
ตัดสินใจของประชาชนโดยมีเปtาหมายอันแท�จริงคือการส�งเสริมให�ประชาชนสามารถปกครองตนเอง 
 2.3.3 ความสําคัญของการปกครองท�องถ่ิน 
  การปกครองท�องถ่ินถือว�ามีบทบาทท่ีสําคัญเปBนอย�างมากในการบริการสาธารณะ
ต�างๆ แก�ประชาชน เนื่องจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปBนองค�กรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชน
มากท่ีสุด ย�อมท่ีจะต�องเข�าใจปUญหาและแนวทางการแก�ไขปUญหาในท�องถ่ินได�เปBนอย�างดี โดยท่ัวไป
แล�วความสําคัญของการปกครองท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
  1. การปกครองท�องถ่ินเปBนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Basic  
Democracy) ก็คือการปกครองท�องถ่ินนั้นเน�นการให�สิทธิในการติดสินใจต�อประเด็นทางการเมือง
หรือประเด็นสาธารณะโดยประชาชนในท�องถ่ินเปBนสําคัญภายใต�หลักความเชื่อเรื่องอํานาจอธิปไตย
เปBนของประชาชนอย�างแท�จริง เพราะการปกครองท�องถ่ินถือเปBนสถาบันแห�งการเรียนรู�ทางการเมือง
การปกครองให�แก�ประชาชน (Political Education) ทําให�ประชาชนรู�สึกว�าตนมีความเก่ียวพันหรือมี
ส�วนได�ส�วนเสียกับการปกครอง การบริหารท�องถ่ิน ความรับผิดชอบ และหวงแหนต�อประโยชน�อันพึง
มีต�อท�องถ่ินท่ีตนอยู�อาศัยจะนําไปสู�ความรู�สึกถึงความหวงแหนหรือความเปBนเจ�าของท�องถ่ิน 
  2. การปกครองท�อง ถ่ิน ทํา ให� ประชาชนรู� จั กการปกครองตนเอง  ( Self-
Government) ซ่ึงถือเปBนหลักการท่ีเปBนหัวใจท่ีสําคัญในการปกครองท�องถ่ินและเปBนหัวใจสําคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระบบ
การเมืองการปกครอง ท้ังนี้เนื่องจากการเมืองในระดับท�องถ่ินมีความใกล�ชิดกับประชาชนเปBนอย�าง
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มากจึงทําให�ประชาชนมีโอกาสในการเข�าไปมีส�วนร�วมได�มากข้ึน อีกท้ังผลของการเมืองท�องถ่ินก็จะ
ส�งผลถึงประชาชนในท�องถ่ินอย�างเปBนรูปธรรมมากกว�าการเมืองในระดับชาติจึงทําให�ประชาธิปไตยใน
ระดับท�องถ่ินเปBนสิ่งท่ีประชาชนสามารถจับต�องได�และส�งผลโดยตรงต�อการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในท�องถ่ิน ดังนั้นกลไกการปกครองท�องถ่ินจึงเปBนกลไกท่ีเปZดโอกาสให�เกิดการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนเปBนอย�างมาก เช�น การเลือกต้ัง แต�งต้ัง ตรวจสอบ ควบคุม ถอดถอน การปรึกษาหารือ 
ฯลฯ ในระดับท�องถ่ินจึงเปBนกลไกท่ีเข�าถึงได�ง�ายกว�ากลไกทางการเมืองการปกครองในระดับชาติ 
  3. การแบ�งเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงก็คือการตอบสนองต�อคําถามเก่ียวกับการจัดสรร
อํานาจระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับรัฐบาลกลางภายใต�บริบทของการกระจายอํานาจว�าควร
เปBนอย�างไร เพราะรัฐบาลมีภารกิจในภาพรวมท่ีกว�างขวางและซับซ�อนท้ังในด�านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการต�างประเทศจนไม�สามารถสนองต�อความต�องการของประชาชนได�ท่ัวถึง ดังนั้นการผ�อง
ถ�ายอํานาจให�กับประชาชนในท�องถ่ินได�ดูแลและปกครองตนเองจึงเปBนสิ่งสําคัญในการแบ�งเบาภาระ
ของรัฐบาลได�อย�างดี ท้ังนี้เพ่ือให�รัฐบาลได�มีเวลาในการรับผิดชอบต�อการบริหารงานในระดับชาติ เช�น 
การปtองกันประเทศ ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ และมีบทบาทในการเปBนผู�คอยประสาน ส�งเสริม
สนับสนุน และให�การสนับสนุนในการสร�างความสัมพันธ�ระหว�างองค�กรต�างๆ ซ่ึงแนวคิดเหล�านี้ได�รับ
การสนับสนุนจากบรรดานักวิชาการต�างๆ เช�น John Stuart Mill ท่ีเสนอให�รัฐควรแบ�งระบบการ
บริหารออกเปBนสองระดับคือ รัฐบาลกลางและการปกครองท�องถ่ินโดยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
มีเอกภาพเช�นเดียวกับรัฐบาลกลางและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรมีบทบาทให�มากท่ีสุดในการ
ดําเนินการต�างๆ เพราะมีความใกล�ชิดกับประชาชนและมีความรู�ในรายละเอียดของท�องถ่ินมากกว�า
รัฐบาลกลาง (ธเนศวร� เจริญเมือง, 2548) ส�วน เอนก เหล�าธรรมทัศน� (2553) นั้นได�เสนอให�มีการ
จําแนกระดับของการสร�างประชาธิปไตยออกเปBนสามระดับด�วยกันคือ ประชาธิปไตยระดับชาติ ระดับ
ท�องถ่ิน และ ระดับชุมชน โดยเฉพาะในระดับชุมชนนั้นเขาอธิบายว�าจะเน�นกิจกรรมในด�านสังคมเปBน
แกนหลัก เน�นให�ประชาชนทําอะไรด�วยตัวเอง ดูแลกันเองและต�องการอาสาสมัครชุมชนเปBนสําคัญ 
ซ่ึงหากจะสร�างประชาธิปไตยในระดับชุมชนสิ่งสําคัญคือจะต�องไม�นําตัวแบบของประชาธิปไตย
ระดับชาติและระดับท�องถ่ินมาใช�เพราะจะเปBนการเน�นแต�เพียงการเลือกต้ังและมักเปBนทางการ 
  4. ตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�ตรงเปtาหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท�องถ่ินแต�ละแห�งมีอัตลักษณ�ท่ีหลายหลายแตกต�างกันไม�ว�าจะเปBนสภาพ
ภูมิศาสตร� ประวัติศาสตร� ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ� ค�านิยม ทัศนคติ ทรัพยากร และความ
เปBนอยู�ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงย�อมมีปUญหาและความต�องการท่ีแตกต�างกันออกไป ดังนั้นผู�
ท่ีสามารถตอบสนองต�อการแก�ไขปUญหาและความต�องการภายในท�องถ่ินได�ดีท่ีสุดก็คือประชาชนใน
ท�องถ่ินนั่นเอง นอกจากนี้การปกครองท�องถ่ินยังมีความสามารถในการนําเอาพลังของชุมชนมาใช�ใน
การสนับสนุนการบริหารงานท�องถ่ินซ่ึงส�งผลให�เกิดการเข�าถึงความต�องการของประชาชนได�อย�าง
ท่ัวถึงมากกว�าการบริหารงานจากส�วนกลาง นอกจากนี้การกระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ินได�ดูแลแก�ไข
ปUญหาของตนเองยังเปBนการทําให�กลไกของการแก�ไขปUญหามีความรวดเร็ว สามารถแก�ปUญหาได�ตรง
จุดและมีประสิทธิภาพมากกว�าการบริหารงานจากส�วนกลางเพราะว�าท�องถ่ินย�อมเข�าใจปUญหาของ
ตัวเองได�ดีท่ีสุด 
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  5. เปBนแหล�งสร�างผู�นําทางการเมืองและคัดสรรผู�นําทางการเมืองท่ีมีความสามารถ
เข�าไปสู�การเมืองในระดับชาติ กล�าวคือ เวทีทางการเมืองในระดับท�องถ่ินนั้นเปBนพ้ืนท่ีในการคัดสรร
ตัวแทนของประชาชนท่ีมีความรู�ความสามารถเข�าสู�เวทีทางการเมืองในระดับชาติ เพราะผู�นําใน
ท�องถ่ินย�อมผ�านการเรียนรู�และมีประสบการณ�ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยผ�านการ
เลือกต้ังจากประชาชน การเปBนตัวแทนท่ีต�องตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนและมีลักษณะ
ของความเปBนตัวแทนท่ีพร�อมจะรับท้ังผิดและชอบต�อประชาชน (Accountability) ซ่ึงประสบการณ�
จากการบริหารงานและการเปBนตัวแทนของประชาชนในท�องถ่ินจะเปBนการช�วยเตรียมนักบริหารท่ีมี
ความสามารถในการแก�ไขปUญหาและตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เปBนอย�างดี เนื่องจาก
ประชาชนในท�องถ่ินเปBนผู�เลือกตัวแทนด�วยตนเองดังนั้นตัวแทนเหล�านั้นจึงต�องมีความรับผิดชอบ
ในทางการเมืองท่ีดีต�อประชาชนเปBนสําคัญ 
  จากท่ีได�อธิบายถึง ความหมายของการปกครองท�องถ่ิน หลักการปกครองท�องถ่ิน 
และความสําคัญของการปกครองท�องถ่ินไปแล�วข�างต�นนั้น จะเห็นได�ว�าการปกครองท�องถ่ินโดยท่ัวไป
แล�วจะมุ�งเน�นถึงอํานาจในการปกครองท�องถ่ินโดยประชาชนของท�องถ่ินเอง ท้ังนี้ต�องคํานึงถึง
หลักการกระจายอํานาจการปกครองซ่ึงเปBนวิธีการท่ีรัฐกระจายอํานาจปกครองในบางส�วนให�แก�
องค�การท่ีไม�ใช�หน�วยงานของราชการส�วนกลางหรือราชการบริหารส�วนภูมิภาคเพ่ือให�องค�การนั้น
สามารถการบริการสาธารณะบางอย�างได�โดยมีอิสระตามสมควรและรัฐบาลโดยราชการส�วนกลางหรือ
ส�วนภูมิภาคจะทําหน�าท่ีในการกํากับดูแลแต�ไม�มีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการ ท้ังนี้มีลักษณะท่ีสําคัญคือ
มีการแยกหน�วยงานออกไปเปBนองค�การนิติบุคคลอิสระจากองค�การของราชการส�วนกลาง มีการ
เลือกต้ัง และมีความเปBนอิสระ (Autonomy) (สถาบันพระปกเกล�า, 2545) และพยายามกําหนด
สัดส�วนแห�งอํานาจการปกครอง  ตลอดจนความอิสระในการบริหารระหว�างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ท�องถ่ินให�มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย�างยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองเข�า
สู�ระบอบประชาธิปไตยนั้นการปกครองท�องถ่ินนับเปBนพ้ืนฐาน (Training Ground) ท่ีสําคัญในการ
ปลูกฝUงความรู�ความเข�าใจถึงสิทธิเสรีภาพและขอบเขตของการปกครองตนเอง (ชูศักด์ิ เท่ียงตรง, 
2520) โดยเฉพาะการชี้ให�เห็นว�าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นอํานาจอธิปไตยย�อมเปBนของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
  โดยการกระจายอํานาจให�ประชาชนในท�องถ่ินได�ปกครองและบริหารกันเองนั้นมี
ความสัมพันธ�กันอย�างมากกับแนวคิดในการกระจายอํานาจ (Decentralization) เพ่ือทําให�ท�องถ่ิน
สามารถทํากิจกรรมต�างๆ ได�โดยมีความเปBนอิสระปลอดจากการชี้นําของรัฐบาล มีความสามารถท่ีจะ
สนองความต�องการของพลเมืองในท�องถ่ินได� แต�ท้ังนี้นโยบายท่ีสําคัญๆ ยังคงต�องยึดตามนโยบายแห�ง
รัฐอยู� ดังนั้นการปกครองท�องถ่ินจึงมีความเปBนอิสระในระดับหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร
ของตนเอง แต�รัฐบาลกลางก็ยังมีอํานาจในการคงเอกสิทธิ์ในการควบคุมเอาไว� (ชูวงศ� ฉายะบุตร, 
2539) เช�น ภารกิจในด�านการทหาร ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศและการเชื่อมโยงความร�วมมือ
ระหว�างองค�กร 
  นอกจากนี้แล�ว สิ่งสําคัญท่ีควรพิจารณาก็คือการปกครองท�องถ่ินจําเปBนต�องคํานึงถึง
ความสัมพันธ�กับ ชุมชน ประชาสังคม และประชาชน เพราะถือว�าเปBนสิ่งท่ีแยกออกจากกันมิได� 
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กิจกรรมทุกประเภทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องการการมีส�วนร�วมของ ชุมชน ประชาชน 
และประชาสังคม ดังนั้น จึงต�องพยายามพัฒนากลไกการมีส�วนร�วมดังกล�าวให�เกิดข้ึนอย�างกว�างขวาง
ภายในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (อุดม ทุมโฆสิต และคนอ่ืนๆ, 2546) ท้ังนี้เพราะว�าชุมชนท�องถ่ิน 
(Local Community) เปBนการรวมตัวของคนในพ้ืนท่ีเดียวกันเปBนกลุ�มสังคมย�อยข้ึนเปBนตัวต้ัง ซ่ึง
โดยท่ัวไปแล�วทุกสังคมย�อมมีชุมชนท�องถ่ินด้ังเดิมกระจายกันอยู�ท่ัวไปเปBนเวลาช�านานก�อนการเกิดรัฐ
ชาติสมัยใหม�และการบริหารจัดการชุมชนท�องถ่ินอาจมีรูปแบบแตกต�างกันไปตามประวัติศาสตร�ของ
สังคมนั้นๆ (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2545) ดังนั้นเปtาหมายของการกระจายอํานาจและการปกครอง
ท�องถ่ินท่ีควรทําให�บรรลุนั่นคือการสร�างความเปBนป�กแผ�น (Solidarity) ให�แก�ชุมชนและท�องถ่ิน 
นอกจากนี้ยังต�องสร�างการช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน (Subsidiary) ของสังคมในท�องถ่ิน เพราะ
หลักการดังกล�าวถือเปBนหัวใจสําคัญของการปกครองท�องถ่ินในทุกระดับ (อุดม ทุมโฆสิต, 2552; 
Shape, 1970) ซ่ึงหากชุมชนมีความเข�มแข็งก็จะเปBนรากฐานท่ีสําคัญในการเสริมสร�างให�ท�องถ่ิน
เข�มแข็งด�วยเช�นกัน 
 2.3.4 ประเภทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของไทย 
  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง แนวความคิดเก่ียวกับการผ�องถ�าย
อํานาจในการตัดสินใจจากรัฐบาลกลางสู�การปกครองโดยประชาชน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�วการกระจายอํานาจ
มักจะเปBนเครื่องมือของแนวคิดการปกครองท�องถ่ินเพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนสามารถปกครองตนเองได�
เปBนสําคัญ สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในประเทศไทยนั้นสามารถจําแนกออกเปBน 2 ประเภท
ด�วยกัน คือ (1) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบท่ัวไป ได�แก� องค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) 
เทศบาล และองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) และ (2) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ได�แก� 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล�า, 2554) 
  2.3.4.1 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบท่ัวไป  
    องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบท่ัวไป คือ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
มีการจัดต้ังข้ึน โดยมีลักษณะหรือองค�ประกอบท่ีมีความคล�ายคลึงกันท่ัวประเทศ แต�ท้ังนี้ องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบท่ัวไปอาจจะมีหลายประเภทก็ได� เช�น องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
รูปแบบท่ัวไปของประเทศไทยจะมีอยู�ด�วยกัน 3 ประเภท ได�แก� องค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 
และองค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงในแต�ละประเภทจะมีการกําหนดลักษณะหรือองค�ประกอบให�เปBน
มาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ คือ จะมีกฎหมายกําหนดวิธีการในการจัดต้ัง รูปแบบการบริหารจัดการ 
อํานาจหน�าท่ี วิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณ
คล�ายกัน (สถาบันพระปกเกล�า, 2554) โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน, 2556) 
   1) องค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) เปBนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ. 2546 ซ่ึงได�บัญญัติให�จังหวัดหนึ่งให�มีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเปBนนิติบุคคลและเปBน
ราชการส�วนท�องถ่ิน เขตขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ได�แก� เขตจังหวัด ปUจจุบันประเทศไทยมี
องค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 76 แห�ง โครงสร�างขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
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ประกอบด�วย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ซ่ึงท้ัง 2 ส�วนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ดังนี้ 
    (1) สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ประกอบด�วย สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยจํานวนสมาชิกของสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดในแต�ละจังหวัดจะมีจํานวนไม�เท�ากันอยู�ระหว�าง 24 คน ถึง 48 คน ข้ึนอยู�กับ
จํานวนประชากรในเขตจังหวัดนั้นๆ จังหวัดใดมีราษฎรไม�เกิน 500,000 คน ให�มีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได� 24 คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต�ไม�เกิน 1,000,000 คน 
ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได� 30 คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน 
แต�ไม�เกิน 1,500,000 ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได� 36 คน จังหวัดใดมี
ราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต�ไม�เกิน 2,000,000 คน ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดได� 42 คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดได� 48 คน 
    (2) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ทําหน�าท่ีเปBนฝhายบริหาร มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยดํารงตําแหน�งนับแต�วันเลือกต้ังและมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราว
ละ 4 ป� นับแต�วันเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด สามารถแต�งต้ังรองนายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ซ่ึงมิใช�สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเปBนผู�ช�วยเหลือในการบริหารราชการของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมอบหมายได�ตามเกณฑ� ดังต�อไปนี้  
    ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด 48 คน ให�แต�งต้ังรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได�ไม�เกิน 4 คน 
    ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด 36 คน หรือ 42 คน ให�แต�งต้ังรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได�ไม�เกิน 3 คน 
    ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด 24 คน หรือ 30 คน ให�แต�งต้ังรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได�ไม�เกิน 2 คน 
   2) เทศบาล  
    เทศบาลเปBนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มีฐานะเปBนนิติบุคคล ประเภท
ของเทศบาล มี 3 ประเภท ได�แก� 
    (1) เทศบาลตําบล ได�แก� ท�องถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยก
ฐานะข้ึนเปBนเทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให�ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว�ด�วย 
การจัดต้ังเทศบาลตําบลไม�มีการกําหนดหลักเกณฑ�ในเรื่องของจํานวนราษฎรและรายได�แต�ประการใด 
    (2) เทศบาลเมือง ได�แก� ท�องถ่ินอันเปBนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด หรือ
ท�องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีจํานวนราษฎรต้ังแต� 10,000 คนข้ึนไป และมีรายได�พอควรแก�การท่ีจะปฏิบัติ
หน�าท่ี อันต�องทําตามพระราชบัญญัติเทศบาล และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปBน
เทศบาลเมือง 



45 

    (3) เทศบาลนคร ได�แก� ท�องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีจํานวนราษฎรต้ังแต� 
50,000 คนข้ึนไป ท้ังมีรายได�พอควรแก�การท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีอันต�องทําตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปBนเทศบาลนคร 
    โครงสร�างการบริหารงานของเทศบาล ประกอบด�วย สภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
    (1) สภาเทศบาล ประกอบด�วย สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีจํานวนดังต�อไปนี้ (1) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด�วยสมาชิก
จํานวน 12 คน (2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 18 คน (3) สภาเทศบาลนคร 
ประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 24 คน 
    (2) นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยดํารง
ตําแหน�งนับแต�วันเลือกต้ังและมีระยะเวลาการดํารงตําแหน�งคราวละ 4 ป�นับแต�วันเลือกต้ัง 
นายกเทศมนตรี สามารถแต�งต้ังรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช�สมาชิกสภาเทศบาลเปBนผู�ช�วยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได�ตามเกณฑ�ดังต�อไปนี้ (1) เทศบาล
ตําบล ให�แต�งต้ังรองนายกเทศมนตรีได�ไม�เกิน 2 คน (2) เทศบาลเมือง ให�แต�งต้ังรองนายกเทศมนตรี
ได�ไม�เกิน 3 คน (3) เทศบาลนคร ให�แต�งต้ังรองนายกเทศมนตรีได�ไม�เกิน 4 คน นายกเทศมนตรี
สามารถแต�งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช�สมาชิกสภาเทศบาลได� 
โดยในกรณีเทศบาลตําบลให�แต�งต้ังได�จํานวนรวมกันไม�เกิน 2 คน เทศบาลเมืองให�แต�งต้ังได�จํานวน
รวมกันไม�เกิน 3 คน และเทศบาลนครให�แต�งต้ังได�จํานวนรวมกันไม�เกิน 5 คน 
   3) องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) เปBนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
จัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก�ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2542 มีฐานะเปBนนิติบุคคล แบ�งเปBน 3 ชั้น โดยใช�เกณฑ�รายได�ท่ี อบต. จัดเก็บ
เอง คือ ชั้นใหญ� ชั้นกลาง และชั้นเล็กรวมถึง อบต. เกิดข้ึนมาจากการยกฐานะจากสภาตําบลซ่ึงได�
บัญญัติให�สภาตําบลท่ีมีรายได�เฉลี่ย 3 ป� ย�อนหลังเกิน 150,000 บาท ให�ยกฐานะเปBนองค�การบริหาร
ส�วนตําบล โดยแบ�งโครงสร�าง ออกเปBนสภาองค�การบริหารส�วนตําบล (ส.อบต.) และนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล ซ่ึงท้ัง 2 ส�วน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
    (1) สภาองค�การบริหารส�วนตําบล ประกอบด�วยสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลจํานวนหมู�บ�านละ 2 คน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผู�มีสิทธิเลือกต้ังในแต�ละหมู�บ�าน
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล ในกรณีท่ีเขตองค�การบริหารส�วนตําบลใดมีเพียงหมู�บ�านเดียว ให�สภา
องค�การบริหารส�วนตําบลนั้นประกอบด�วยสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจํานวน 6 คน และใน
กรณีท่ีเขตองค�การบริหารส�วนตําบลใดมีเพียง 2 หมู�บ�าน ให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลนั้น
ประกอบด�วยสมาชิกองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวนหมู�บ�านละ 3 คน 
    (2) นายกองค�การบริหารส�วนตําบล เปBนผู�บริหารสูงสุดในองค�การ
บริหารส�วนตําบลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมีวาระ
การดํารงตําแหน�งคราวละ 4 ป� นับแต�วันเลือกต้ัง 
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  2.3.4.2 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ 
   องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
มีลักษณะหรือองค�ประกอบบางประการแตกต�างไปจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ัวไป ความ
แตกต�างนี้สืบเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของท�องถ่ินนั้นๆ เอง เช�น เปBนท�องถ่ินท่ีมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจมาก เปBนท�องถ่ินท่ีมีประชากรอาศัยอยู�อย�างหนาแน�น หรือเปBนท�องถ่ินท่ีเปBนสถานท่ี
ท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมีนักท�องเท่ียวจํานวนมาก เปBนต�น โดยลักษณะเฉพาะของท�องถ่ินนั้นทําให�การใช�
รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ัวไปไม�เหมาะสม ไม�สามารถตอบสนองต�อ
ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงต�องมีการคิดค�นหารูปแบบการจัดต้ัง
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนเพ่ือตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนและเพ่ือ
ความคล�องตัวในการบริหารของท�องถ่ินเอง (สถาบันพระปกเกล�า, 2554) โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน, 2556) 
   1) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปBนการปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ี
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีโครงสร�าง
ประกอบด�วย 
    (1) ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนท้ังกรุงเทพมหานคร โดยใช�วิธีการเลือกต้ังโดยตรงและลับ นอกจากนี้ยังมีรองผู�ว�าราชการ
กรุงเทพมหานครอีก 4 คน ซ่ึงแต�งต้ังโดยผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร เปBนผู�บริหารกรุงเทพมหานคร 
    (2) สภากรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) มา
จากการเลือกต้ังของประชาชนในแต�ละเขต โดยปUจจุบันมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 61 คน ซ่ึง สก. 
1 คน ต�อจํานวนประชากร 100,000 คน 
    (3) เขตและสภาเขต ประกอบด�วย สํานักงานเขตและสภาเขต (1) 
สํานักงานเขต มีผู� อํานวยการเขตเปBนผู�บังคับบัญชาข�าราชการและลูกจ�างกรุงเทพมหานคร 
ผู�รับผิดชอบปฏิบัติราชการภายในเขต (2) สภาเขต ประกอบด�วยสมาชิกสภาเขต (สข.) ซ่ึงมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนจํานวนอย�างน�อยเขตละ 7 คน ตามเกณฑ�ประชากร หน�าท่ีของสภาเขตเปBน
สภาให�ข�อคิดเห็นและคําปรึกษาผู�อํานวยการเขต ให�ข�อสังเกตเก่ียวกับแผนพัฒนาเขตการดําเนินการ
ของเขตเพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อราษฎร 
   2) เมืองพัทยา เมืองพัทยาเปBนการปกครองท�องถ่ินรูปแบบพิเศษมีฐานะ
เปBนนิติบุคคล เปBนราชการส�วนท�องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 โดยแบ�งโครงสร�างการบริหารงานออกเปBน สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 
ซ่ึงท้ัง 2 ส�วนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตเมืองพัทยา ดังนี้ 
    (1) สภาเมืองพัทยา ประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 24 คน ซ่ึงมาจาก
เลือกต้ังโดยราษฎรผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตพัทยา วาระการดํารงตําแหน�งของสมาชิกสภาเมืองพัทยามี
กําหนดคราวละ 4 ป� นับแต�วันเลือกต้ัง 
    (2) นายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกต้ังโดยราษฎรผู�มีสิทธิเลือกต้ังใน
เขตเมืองพัทยา โดยมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ 4 ป� นับแต�วันเลือกต้ัง และนายกเมืองพัทยา 
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สามารถแต�งต้ังรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไม�เกิน 4 คน ซ่ึงมิใช�สมาชิกสภาเมืองพัทยา เปBนผู�ช�วย
เหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 
 2.3.5 อํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการบริการสาธารณะ 
  อํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการจัดบริการสาธารณะนอกจากจะ
ระบุในกฎจัดต้ังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นแล�ว ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได�มีการกําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยในมาตรา 16 ระบุให�เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้ (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542) 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
  2. การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  3. การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท�าเทียบเรือ ท�าข�าม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืนๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส�งเสริม การฝ�ก และประกอบอาชีพ 
  7. การพาณิชย� และการส�งเสริมการลงทุน 
  8. การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู�ด�อยโอกาส 
  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปUญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของท�องถ่ิน 
  12. การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย 
  13. การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
  14. การส�งเสริมกีฬา 
  15. การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  17. การรักษาความสะอาดและความเปBนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว� 
  22. การจัดให�มีและควบคุมการฆ�าสัตว� 
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  23. การรักษาความปลอดภัย ความเปBนระเบียบเรียบร�อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
  24. การจัดการ  การบํ ารุ ง รั กษา  และการใช�ประ โยชน� จากปh า ไม�  ท่ี ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส�งและการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การปtองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร�อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปtองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปBนผลประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
  นอกจากนี้ในมาตรา 17 ภายใต�บังคับมาตรา 16 ได�กําหนดให�องค�การบริหารส�วน
จังหวัด (อบจ.) มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนใน
ท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  2. การสนับสนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  3. การประสานและให�ความร�วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินอ่ืน 
  4. การแบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต�องแบ�งให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน 
  5. การคุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาปhาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  6. การจัดการศึกษา 
  7. การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  8. การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  9. การส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  10. การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
  11. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  12. การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต�างๆ 
  13. การจัดการและดูแลสถานีขนส�งท้ังทางบกและทางน้ํา 
  14. การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  15. การพาณิชย� การส�งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม�ว�าจะดําเนินการเอง
หรือร�วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
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  16. การสร�างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต�อระหว�างองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินอ่ืน 
  17. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
  18. การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน 
  19. การจัดให�มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปtองกันและควบคุม
โรคติดต�อ 
  20. การจัดให�มีพิพิธภัณฑ�และหอจดหมายเหตุ 
  21. การขนส�งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
  22. การปtองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  23. การจัดให�มีระบบรักษาความสงบเรียบร�อยในจังหวัด 
  24. จัดทํากิจการใดอันเปBนอํานาจและหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ี
อยู�ในเขต และกิจการนั้นเปBนการสมควรให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการหรือให�
องค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  25. สนับสนุนหรือช�วยเหลือส�วนราชการ หรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 
  26. การให�บริการแก�เอกชน ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน 
  27. การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู�ด�อยโอกาส 
  28. จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดให�เปBนอํานาจและหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
  29. กิจการอ่ืนใดท่ีเปBนผลประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
  หลังการประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปBนผลให�มีการ
ตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
และการจัดสรรสัดส�วนภาษีอากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ต�อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได�ให�ความสําคัญเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน โดยกําหนดให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเปBนหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีอิสระในการกําหนด
นโยบาย การบริหารงานท่ัวไป เก่ียวกับการเงินการคลัง และยังมีอํานาจหน�าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
โดยสรุปแล�วจะเห็นได�ว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือว�าเปBนองค�กรการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีท่ีมี
อํานาจหน�าท่ีหลักในการบริการสาธารณะท่ีสําคัญต�อการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีและต�องมี
ความรับผิดชอบต�อความอยู�ดีมีสุขของประชาชน 
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 2.3.6 การบริหารราชการแผ�นดินของไทย 
  สมัยกรุงสุโขทัยไม�ปรากฏว�าพระมหากษัตริย�ทรงแต�งต้ังผู�ใดในการบริหารปกครอง
บ�านเมือง แต�จากหลักฐานท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 พบว�า มีการปกครองแบบพ�อปกครองลูก 
และให�ราษฎรช�วยกัน “ถือบ�านถือเมือง”  
  สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ�าอู�ทอง) ปฐมบรมกษัตริย�แห�งกรุง
ศรีอยุธยา ได�นําเอารูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ� (เวียง วัง คลัง นา) โดยรับอารยธรรมการปกครอง
มาจากอาณาจักรขอมเข�ามาใช�ในการบริหารบ�านเมือง ครั้นถึงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปBน
ยุคท่ีกรุงศรีอยุธยามีความรุ�งเรืองสูงสุด โดยได�แยกการบริหารออกเปBนฝhายพลเรือนและฝhายทหาร มีสมุ
หนายกเปBนผู�รับผิดชอบด�านพลเรือนบริหารกิจการเก่ียวกับเวียง วัง คลัง และนา และมีสมุหกลาโหม
รับผิดชอบด�านการทหารและการปtองกันประเทศ แต�ภายหลังท้ังสมุหนายกและสมุหกลาโหมต�อง
รับผิดชอบท้ังด�านการทหารและพลเรือนพร�อมกัน แต�ได�แบ�งพ้ืนท่ีออกเปBนหัวเมืองด�านใต�ให�อยู�ในความ
รับผิดชอบของสมุหกลาโหมและหัวเมืองด�านเหนือให�อยู�ในความรับผิดชอบของสมุหนายก 
  สมัยกรุงรัตนโกสินทร� พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว (รัชกาลท่ี 5) ทรง
ปฏิรูปการปกครองแผ�นดินโดยเน�นการรวมศูนย�อํานาจสู�ส�วนกลาง ซ่ึงยกเลิกตําแหน�งตําแหน�งสมุหนายก 
และสมุหกลาโหม รวมท้ังจตุสดมภ�ด�วย และได�จัดระเบียบบริหารราชการออกเปBนกระทรวง ตาม
แบบอย�างประเทศตะวันตก ให�มีเสนาบดีเปBนผู�รับผิดชอบแต�ละกระทรวงท้ัง 12 กระทรวง มีปลัดทูล
ฉลองเปBนผู�กลั่นกรองงานและช�วยราชการภายในกระทรวง มีการประชุมคณะเสนาบดีซ่ึง
พระมหากษัตริย�ประทับเปBนองค�ประธาน การบริหารราชการแผ�นดินในรูปคณะเสนาบดีได�ดําเนินมา
จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู�หัว ซ่ึงมีการจัดต้ังองคมนตรีสภา ทําหน�าท่ีถวาย
คําปรึกษาในการปกครองและการออกกฎหมายทํานองเดียวกับรัฐสภา และจัดต้ังเสนาบดีสภา เปBนท่ี
ประชุมปรึกษาหารือข�อราชการของเสนาบดีท้ังหลาย นอกจากนี้ยังได�มีการวางระบบเทศาภิบาลมา
เปBนเครื่องมือในการบริหารราชการตามส�วนภูมิภาค ตลอดจนการวางรากฐานระบบการปกครองแบบ
กํานันและผู�ใหญ�บ�าน เข�ามาใช�ในการปกครองระดับตําบลและหมู�บ�านอีกด�วย2 
 การบริหารราชการแผ�นดินก�อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายใต�ระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชจึงเปBนเรื่องของพระมหากษัตริย�โดยตรง การแต�งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน�ง การ

                                           
2 กํานันผู�ใหญ�บ�าน เปBนลักษณะการปกครองท�องท่ีซึ่งมีสถานะผู�แทนของรัฐซึ่งเปBนส�วนหน่ึงของโครงสร�างการบริหาร
ราชการส�วนภูมิภาคท่ีมีจังหวัดและอําเภอข้ึนเปBนโครงสร�างส�วนบนอีกช้ันหน่ึง ซึ่งกํานันผู�ใหญ�บ�านปฏิบัติงานอยู�ใน
ระดับล�างสุดของรัฐและอยู�ใกล�ชิดสนิทกับประชาชนในท�องท่ีต�างๆ โดยมีหน�าท่ีสําคัญคือการช�วยเรื่องการ
ประสานงานต�างๆ ไม�ว�าจะเปBนการประชุมในหมู�บ�านและการแจ�งข�าวสารของทางราชการให�ประชาชนรับทราบ ใน
ขณะเดียวกันกํานันผู�ใหญ�บ�านก็มีสถานะและมีบทบาทเปBนผู�แทนประชาชน เปBนผู�นําของชุมชน เน่ืองด�วยไม�ได�มี
สถานะเปBนข�าราชการของรัฐเต็มตัวอีกท้ังมิได�ทํางานให�แก�ทางราชการเต็มเวลา บทบาทและหน�าท่ีดังกล�าวส�งผลให�
กํานันผู�ใหญ�บ�านมีหน�าท่ีต�องดูแลทุกข�สุขของประชาชนในด�านต�างๆ น่ันเอง (ไททัศน� มาลา, 2556) 
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กําหนดนโยบายในการบริหาร การควบคุมการบริหาร ล�วนแต�เปBนเรื่องของพระราชอํานาจตามพระ
ราชอัธยาศัย 
 เม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองแล�ว พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ�นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 กําหนดให�มีคณะบุคคลข้ึนคณะหนึ่งทําหน�าท่ีในการบริหารราชการ
แผ�นดินเรียกว�า “คณะกรรมการราษฎร” มี “ประธานกรรมการราษฎร” ทําหน�าท่ีหัวหน�าคณะ 
ต�อมาเม่ือประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แล�ว ตําแหน�งเหล�านี้
เปลี่ยนชื่อใหม�ว�า “คณะรัฐมนตรี” รับผิดชอบร�วมกันในการบริหารราชการแผ�นดิน มี “รัฐมนตรี” 
รับผิดชอบบริหารราชการในกระทรวงท่ีได�รับมอบหมาย โดยมี “นายกรัฐมนตรี” ในฐานะหัวหน�า
รัฐบาลมีอํานาจหน�าท่ีกํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ�นดิน รัฐบาลจากคณะราษฎรได�เริ่มจัด
วางรูปแบบและระเบียบการบริหารราชการของประเทศเสียใหม� เพ่ือจัดความสัมพันธ�ทางอํานาจใน
การบริหารราชการของรัฐภายใต�การปกครองในระบอบใหม� ด�วยการประกาศใช�พระราชบัญญัติว�า
ด�วยระเบียบราชการบริหารแห�งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ซ่ึงนํารูปแบบนี้มาจากการปกครอง
ของฝรั่งเศสโดยเริ่มจัดระเบียบการบริหารราชการแผ�นดินออกเปBน 3 ส�วนด�วยกันคือ ราชการบริหาร
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน (สถาบันพระปกเกล�า, 2547) 
 ในปUจจุบันนั้น การจัดระเบียบบริหารราชการแผ�นดินของประเทศต�างๆ มีปรากฏให�
เห็นท้ังท่ีแบ�งออกเปBน 2 ส�วน คือ ส�วนกลางกับส�วนท�องถ่ิน เช�น ประเทศญ่ีปุhน อังกฤษ และเยอรมนี 
ส�วนสหรัฐอเมริกาแบ�งออกเปBนบริหารส�วนกลางมีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาล
ท�องถ่ิน หรือรัฐบาลมลรัฐ สําหรับประเทศท่ีแบ�งออกเปBน 3 ส�วน คือ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วน
ท�องถ่ิน ท่ีเด�นชัดมี 2 ประเทศ คือ ไทย และฝรั่งเศส ท้ังนี้การจัดระเบียบบริหารราชการออกเปBน      
2 หรือ 3 ส�วนนั้น ข้ึนอยู�กับนโยบายของรัฐบาล สภาพของประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมด�านการเมืองการปกครองและการบริหารของประเทศนั้นๆ (สถาบันพระปกเกล�า, 
2550) เช�น กรณีของไทยนั้นเนื่องจากผู�มีบทบาทสําคัญของคณะราษฎรส�วนใหญ� คือ ผู�ท่ีได�รับ
การศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล�วไทยจึงได�รับอิทธิพลด�าน
การปกครองจากฝรั่งเศสในหลายด�านด�วยเช�นกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งด�านการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดิน 
 ปUจจุบันประเทศไทยได�มีการจัดระเบียบการปกครองภายใต�พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 (รวมท้ังฉบับแก�ไข) ได�บัญญัติให�การบริหารราชการแผ�นดินแบ�ง
ออกเปBน 3 ส�วน ได�แก� บริหารราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน โดยท้ัง 3 ส�วนนี้ ล�วน
อยู�ในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงหน�าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ�นดิน อันครอบคลุมไป
ถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให�ข�าราชการนําไปปฏิบัติ การอํานวยความสะดวกและการให�บริการ
สาธารณะแก�ประชาชนตามกฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปBนผู�บังคับบัญชา ท้ังนี้
ปUจจุบันประเทศไทยได�จัดระเบียบการปกครองเปBน 3 ส�วน ดังต�อไปนี้ 
 1. การบริหารราชการส�วนกลาง ใช�หลักการรวมศูนย�อํานาจ (Centralization) ใช�
อํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดท่ีส�วนกลาง แบ�งส�วนราชการออกเปBน (1) สํานัก
นายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท�ากระทรวง (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานัก
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นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (4) กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะเปBนกรม ซ่ึง
สังกัดหรือไม� สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานักนายกรัฐมนตรี ส�วนราชการ
ดังกล�าวนี้มีฐานะเปBนนิติบุคคล 
 2. การบริหารราชการส�วนภูมิภาค ใช�หลักการแบ�งอํานาจ (Deconcentration) 
โดยราชการส�วนกลางเปBนเจ�าของอํานาจ แล�วแบ�งอํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให�แก�
ภูมิภาคนําไปปฏิบัติให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน และการปฏิบัติของภูมิภาคนั้นจะต�องให�
เหมาะสมสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต�ละพ้ืนท่ี ท้ังนี้จะต�องไม�ขัด
ต�อนโยบายของส�วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริหารราชการ
ส�วนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือ จังหวัด และอําเภอ (กรณีของตําบล และหมู�บ�านนั้น ถือเปBนลักษณะการ
ปกครองท�องท่ี3) 
 3. การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ใช�หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
ท่ีส�วนกลางได�มอบอํานาจระดับหนึ่งให�ประชาชนในท�องถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอย�างอิสระ 
โดยท่ีต�องไม�ขัดต�อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร�อยของประชาชน กิจกรรมท่ีทําได�ส�วน
ใหญ�จะเปBนเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแก�ปUญหาหรือการสนับสนุนกิจกรรมของ
ท�องถ่ิน ออกข�อบังคับหรือระเบียบต�างๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได�โดยไม�ขัดต�อกฎหมาย 
การบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ในปUจจุบันมี องค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องค�การบริหารส�วน
ตําบล และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 โดยสรุปแล�ว โครงสร�างการบริหารราชการแผ�นดินของไทยภายใต�พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 เปBนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                           
3การปกครองท�องท่ีเปBนการจัดการปกครองดินแดนหรือพ้ืนท่ีของรัฐ หรือของรัฐบาลกลาง (Territorial 
Administration by State/Government) ซึ่งมีความสําคัญและมีความจําเปBนต�อการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร�อย (Law and Order) ของประเทศ การจัดปกครองท�องท่ีมีลักษณะต�างกันข้ึนกับรูปลักษณะของรัฐว�า
ประเทศน้ันเปBนรัฐเดี่ยว (Unitary State) หรือ สหพันธรัฐ (Federal State) และข้ึนกับระดับของการรวมศูนย�
อํานาจ (Degree of Centralization) หากประเทศน้ันๆ มีระดับของการรวมศูนย�อํานาจอย�างยิ่ง การปกครอง
ดินแดนหรือพ้ืนท่ีของรัฐน้ันก็จะดําเนินการโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐบาลกลางท้ังสิ้น หากมีการรวบอํานาจปานกลาง 
เจ�าหน�าท่ีน้ันๆ จะเปBนราชการส�วนภูมิภาค (นครินทร� เมฆไตรรัตน�, 2546) อย�างกรณีของประเทศไทย การปกครอง
ท�องท่ี ก็คือ หน�วยการปกครองท่ีเรียกว�าตําบลและหมู�บ�านน่ันเอง 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร�างการบริหารราชการไทย 
ท่ีมา: สรุปโดยผู�วิจัย 

 
 โดยสรุปแล�วสามารถอธิบายได�ว�าปUจจุบันประเทศไทยแบ�งการบริหารราชการแผ�นดิน
ออกเปBน 3 ส�วน คือ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน โดยการบริหารราชการส�วนกลางแบ�ง
ออกเปBน 20 กระทรวง การบริหารราชการส�วนภูมิภาคเปBน 76 จังหวัด และ 878 อําเภอ (7,255 ตําบล, 
74,956 หมู�บ�าน) และการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวนท้ังสิ้น 
7,853 แห�ง ประกอบด�วย องค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห�ง เทศบาล 2,082 แห�ง องค�การ
บริหารส�วนตําบล (อบต.) 5,693 แห�ง และการปกครองท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบด�วย 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยาอีก 2 แห�ง (กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 2556) 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 
 การศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจนั้นถือว�าเปBนสิ่งท่ีมีเสน�ห�ในการศึกษาเปBนอย�าง
มาก เพราะนอกจากจะมีแง�คิดหรือแง�มุมท่ีหลากหลายแล�ว อํานาจถือว�าเปBนเรื่องท่ีละเอียดอ�อนและ
มาความซับซ�อนในตัวของมันเองเปBนอย�างมาก อย�างไรก็ตามธรรมชาติของมนุษย�ถือเปBนเรื่องปกติท่ี
ส�วนใหญ�แล�วมักจะแสวงหาซ่ึงอํานาจ แต�มักจะตกหลุมพรางของอํานาจเสียเองเพราะการได�มาซ่ึง
อํานาจเพียงอย�างเดียวคงไม�เพียงพอต�อการสร�างสมดุลของอํานาจ หากแต�ยังมีมิติในเรื่องของการใช�
อํานาจและการตรวจสอบหรือถ�วงดุลการใช�อํานาจด�วย เนื่องจากตัวอํานาจเองก็เปรียบเสมือนกับดาบ
สองคมท่ีพร�อมจะทําลายตัวเจ�าของของมันเอง เพราะมันจะทําให�ผู�ท่ีครอบครองมันนั้นอาจแสดง
พฤติกรรมออกมาโดยมิได�ตริตรอง ดังคํากล�าวท่ีว�า “หากว�าเราอยากรู�ว�าคนคนนั้นเปBนอย�างไร ก็ให�รอ

โครงสร�าง 

การบริหารราชการแผ"นดินของไทย 

ส"วนภูมิภาค ส"วนกลาง ส"วนท�องถ่ิน 

กระทรวง 

ทบวง 

กรม 

จังหวัด 

อําเภอ 

องค1การบริหารส"วนตําบล 

เทศบาล (ตําบล, เมือง, นคร) 

องค1การบริหารส"วนจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
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ดูตอนท่ีเขามีอํานาจ” หรืออย�างท่ีลอร�ด แอคตัน นักคิดชาวอังกฤษเคยให�แง�คิดเปBนอมตะวาจาว�า 
“อํานาจทําให�คนฉ�อฉล ยิ่งมีอํานาจล�นพ�น ความฉ�อฉลก็ยิ่งมากมี” 
 อํานาจ (Power) มีความเก่ียวพันกับการเมืองโดยตรง เพราะการเมืองเปBนเรื่องของ
สัมพันธภาพในเชิงอํานาจ (Power Relationship) และอํานาจก็คือสิ่งท่ีแสดงถึงความสามารถท่ีมีผล
หรือมีความสัมพันธ�ในการกําหนดให�ผู�อ่ืน “เปBน” หรือ “กระทํา” ตามความต�องการหรือเจตนารมณ�
อย�างใดอย�างหนึ่งซ่ึงผู�ปฏิบัติตามนั้นอาจจะอยู�ในสถานะท่ียินยอม ขัดขืนหรือแม�แต�ฝ�นใจก็ตาม 
ในขณะท่ีคําว�าการเมือง (Politics) นั้นก็คือสัมพันธภาพในเชิงของการจัดสรรอํานาจซ่ึงเปBนความ
เชื่อมโยงหรือเส�นทางการปฏิสัมพันธ�ของอํานาจอันจะเปBนตัวกําหนดบทบาทและสถานะของผู�ท่ีอยู�ใน
เครือข�ายความสัมพันธ�ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายความสัมพันธ�ของอํานาจท้ังในลักษณะเครือข�าย
ความสัมพันธ�ซึ่งมีลักษณะของการเก้ือกูลและลักษณะต�างตอบแทนซ่ึงกันและกันหรือแม�แต�ในลักษณะ
ของความขัดแย�งได�หรือในบางครั้งมีการอธิบายว�า “การเมือง” เปBนเรื่องของ “อํานาจ” ซ่ึงสองคํานี้
มักแยกออกจากกันไม�ขาดเสียทีเดียว 
 สําหรับคําว�าการปกครอง (Government) ในทางรัฐศาสตร�ถือว�าการปกครองคือการใช�
อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) ตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ ซ่ึงการปกครองนั้นมี
หลายรูปแบบข้ึนอยู�กับบริบทของแต�ประเทศ เช�น การปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบ
เผด็จการ นอกจากนี้การปกครองยังมีได�หลายระดับ เช�น การปกครองส�วนกลาง การปกครองส�วน
ภูมิภาค และการปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะการจําแนกแจกแจงประเภทของการใช�อํานาจท่ี
แตกต�างกันออกไป อย�างไรก็ตามทฤษฎีการใช�อํานาจนั้นมีฐานคติท่ีสําคัญอยู�ด�วยกัน 3 ประการ คือ 
อํานาจจะต�องไม�ถูกผูกขาดไว�กับคนใดคนหนึ่ง อํานาจจะต�องถูกจัดสรรและกระจายไปท่ัวทุกส�วน 
และอํานาจจะต�องถูกถ�วงดุลและสามารถตรวจสอบได� ถึงจะสามารถรักษาสมดุลแห�งอํานาจได� 
 2.4.1 ความหมายของการกระจายอํานาจ 
  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การผ�องถ�ายอํานาจหน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะจากรัฐบาลกลางสู�องค�กรในระดับย�อยหรือก่ึงอิสระจาก
รัฐบาล (Subordinate or Quasi-Independent Government) หรือองค�กรภาคเอกชน (Private 
Sector) รวมท้ังหน�วยงานหรือองค�กรอ่ืนๆ โดยการกระจายอํานาจสามารถแบ�งออกเปBน 4 ประเภท 
ได�แก� การกระจายอํานาจด�านการเมือง (Political) การบริหาร (Administrative) การคลัง (Fiscal) 
และการตลาด (Market) ซ่ึงมีลักษณะแตกต�างกันท้ังในด�านการใช�นโยบายและองค�ประกอบของ
ความสําเร็จ (World Bank, 1999; John M. Cohen & Stephen B. Peterson, 1999) โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการกระจายอํานาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization) ได�รับการยอมรับว�าเปBนแกน
หลักของแนวคิดด�านการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ิน โดยสามารถใช�เปBนดัชนีชี้วัดถึงระดับความก�าวหน�า
ในการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะอย�างยิ่งองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะประสบผลสําเร็จในการจัดทํา
บริการสาธารณะได�นั้น ย�อมต�องมีรายได�ท่ีเพียงพอไม�ว�าจะมาจากการจัดเก็บรายได�ในท�องถ่ินหรือ
ได�รับการถ�ายอํานาจโอนจากรัฐบาลกลางก็ตาม (Anwar Shah, 2007) ท้ังนี้การให�ประชาชนใน
ท�อง ถ่ินได�ปกครองตนเองนั้น (Local Self-Government) มีความสัมพันธ� กันอย�างมากกับ
แนวความคิดในการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) หลักการกระจายอํานาจการ
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ปกครองจึงมีเพ่ือทําให�ท�องถ่ินสามารถทํากิจกรรมต�างๆ ได�โดยมีความเปBนอิสระอันปลอดจากการชี้นํา
ของรัฐบาลมีความสามารถท่ีจะสนองความต�องการของพลเมืองในท�องถ่ินได� (ชูวงศ� ฉายะบุตร, 
2539) โดยเฉพาะสังคมไทยซ่ึงถือว�าเปBนสังคมท่ีมีพ้ืนฐานจากการรวมศูนย�อํานาจสู�ส�วนกลางต้ังแต�
ประวัติศาสตร�จึงมักทําให�วิถีทางหรือรูปแบบความคิดแบบรวมศูนย� ท้ังนี้เพ่ือศึกษาถึงความหมายของ
การกระจายอํานาจโดยละเอียดแล�ว ผู�วิจัยจึงได�รวบรวมความหมายจากนักวิชาการดังนี้ 
 หลวงประดิษฐมนูธรรม (มปป. )  อธิบายว� า  การกระจายอํานาจ ( มัธยวิภาค ) 
(Decentralization) เปBนการแบ�งแยกอํานาจบริหารบางอย�างออกจากรัฐบาลกลางโดยแยกอํานาจ
บริหารหรือธุรการในท�องถ่ินบางอย�างให�แก�คณะซ่ึงราษฎรในท�องถ่ินนั้นได�เลือกต้ังคนเปBนผู�ใช�อํานาจ
เองท�องถ่ินนี้มีสภาพเปBนนิติบุคคลต�างหากจากรัฐบาลกลางเฉพาะอํานาจบางอย�างกล�าวคือมีสิทธิและ
หน�าท่ีเฉพาะต�างหากจากรัฐซ่ึงเปBนอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงท�องถ่ินมีอิสระท่ีจะทําได� 
 ประยู ร  กาญจนดูร  (2523)  อธิบายว� า  หลักการกระจาย อํานาจการปกครอง 
(Decentralization) เปBนวิธีการท่ีรัฐมอบอํานาจปกครองบางส�วนให�องค�การอ่ืนนอกจากองค�การของ
ราชการบริหารส�วนกลางการบริการสาธารณะบางอย�างโดยมีความอิสระตามสมควร ไม�ต�องข้ึนอยู�ใน
ความบังคับบัญชาของราชการบริหารส�วนกลางเพียงแต�ข้ึนอยู�ในความควบคุมเท�านั้น กล�าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือรัฐมอบอํานาจหน�าท่ีบางอย�างในการการบริการสาธารณะซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของราชการบริหาร
ส�วนกลางเปBนผู�ดําเนินงานอยู�ให�ท�องถ่ินหรือองค�การอันมิได�เปBนส�วนหนึ่งขององค�การแห�งราชการ
บริหารส�วนกลางรับไปดําเนินงานด�วยงบประมาณและเจ�าหน�าท่ีของท�องถ่ินหรืองค�การนั้นเอง โดย
ราชการบริหารส�วนกลางเพียงแต�ควบคุมเท�านั้น 
 ประหยัด หงส�ทองคํา (2526) อธิบายว�า การกระจายอํานาจการปกครอง คือ การท่ีรัฐได�
มอบอํานาจปกครองบางอย�างให�แก�องค�การปกครองท�องถ่ินจัดการบริการสาธารณะเพ่ือบริการ
ประชาชน ในการนี้องค�การปกครองถ่ินจะมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน�าท่ีอย�าง
เพียงพอ 
 ธเนศวร� เจริญเมือง (2548) อธิบายว�า การกระจายอํานาจเปBนระบบการบริหารการ
ปกครองโดยท่ีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห�งชาติกระจายอํานาจบางส�วนให�แก�หน�วยการปกครอง
ท�องถ่ินเพ่ือให�มีอํานาจดําเนินกิจการภายในอาณาเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซงซ่ึง
ความหมายของการกระจายอํานาจ (Decentralization) นั้นจะมีความหมายตรงกันข�ามกับการรวม
ศูนย�อํานาจ (Centralization) 
 สถาบันพระปกเกล�า (2545) อธิบายว�า การกระจายอํานาจการปกครองนั้นเปBนวิธีการท่ีรัฐ
มอบอํานาจปกครองบางส�วนให�แก�องค�การท่ีไม�ใช�หน�วยงานของราชการบริหารส�วนกลางหรือราชการ
ส�วนภูมิภาคเพ่ือให�องค�การนั้นสามารถบริหารจัดการบริการสาธารณะบางอย�างได�โดยมีอิสระตาม
สมควรและรัฐบาลโดยราชการส�วนกลางหรือส�วนภูมิภาคจะทําหน�าท่ีควบคุมดูแลแต�ไม�มีอํานาจบังคับ
บัญชาสั่งการ 
 นครินทร� เมฆไตรรัตน� และคนอ่ืนๆ (2552) ได�อธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ�อนของการ
กระจายอํานาจ ดังนี้ 
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 2.4.2 จุดแข็งของการกระจายอํานาจ 
  รัฐสมัยใหม�การรวมศูนย�อํานาจย�อมมีขีดจํากัดของในตัวเองเสมอ เนื่องจากการ
บริหารปกครองประเทศท่ีประกอบไปด�วยประชากรจํานวนมากและพ้ืนท่ีขนาดใหญ� โดยรัฐบาลท่ี
ศูนย�กลางแต�เพียงสถาบันเดียวย�อมเปBนสิ่งท่ีเปBนไปได�ยากและจะนําไปสู�ปUญหาท่ีสําคัญ เช�น การ
บริการสาธารณะแบบรวมศูนย� ท่ีหน�วยงานของรัฐบาลกลางมักจะก�อให� เกิดปUญหาในเรื่อง
ประสิทธิภาพและความล�าช�าอันเนื่องมาจากข�อจํากัดในเชิงโครงสร�างขององค�กรแบบระบบราชการท่ี
ใหญ�โตเทอะทะหรือเกิดสภาพของความ “ไม�ประหยัดในเชิงขนาด” (Diseconomies of Scale) ด�วย
เหตุนี้ จึงมีความจําเปBนท่ีจะต�องมีการถ�ายเทอํานาจในทางการเมืองการปกครองให�อยู�มือขององค�กร
หรือสถาบันท่ีอยู�นอกศูนย�กลางออกไป ท้ังนี้เพ่ือให�กิจการต�างๆ ท่ีเปBนเรื่อง “ภายใน” (Domestic) 
ของชุมชนท�องถ่ินแต�ละแห�ง ได�กระจายไปอยู�ภายใต�ความรับผิดชอบของหน�วยงานและองค�กรใน
ระดับพ้ืนท่ีสําหรับข�อดีของการกระจายอํานาจมีอยู�ด�วยกัน 5 ประการ ดังนี้ 
  1. การกระจายอํานาจก�อให�เกิดกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
(Participation) เนื่องจากการมีอยู�ของรัฐบาลในระดับท�องถ่ินหรือในระดับภูมิภาคย�อมเอ้ือต�อ
ประชาชนในการเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการกําหนดทิศทางการ
บริหารภาคสาธารณะได�มากกว�า อีกท้ังยังเปBนการเปZดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมทางการ
เมืองในระดับชุมชนของตนเองตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  2. การกระจายอํานาจช�วยให�หน�วยงานในระดับพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต�อปUญหา
และความต�องการของชุมชน (Responsiveness) เนื่องจากสถาบันทางการเมืองนอกศูนย�กลาง
ย�อมจะมีความ “ใกล�ชิด” และไวต�อการรับรู�ถึงความต�องการภายในชุมชนอันจะเปBนการสร�างเสริม
ความเข�มแข็งให�กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability) 
อีกท้ังยังส�งผลให�การกลไกการบริหารงานในระดับพ้ืนท่ีสามารถทําหน�าท่ีในการขับเคลื่อนนโยบาย
และการแก�ไขปUญหาตามนโยบายของรัฐบาลในระดับชาติได�อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สอดคล�องกับ 
หลวงประดิษฐมนูธรรม (มปป.) ท่ีอธิบายว�า ผลดีของการกระจายอํานาจก็คือกิจการท่ีเหมาะสมแก�
ท�องถ่ินก็ควรให�ผู�ท่ีเปBนราษฎรในท�องถ่ินนั้นเปBนพนักงานจัดทํา เพราะเปBนผู�ท่ีรู�ภูมิประเทศและความ
ต�องการของท�องถ่ินนั้นๆ ย�อมดีกว�าบุคคลซ่ึงรัฐบาลกลางจะได�แต�งต้ังออกไปซ่ึงจะรู�ภูมิประเทศดีกว�า
ราษฎรในท�องถ่ินไม�ได� 
  3. การกระจายอํานาจการตัดสินใจและการมีส�วนร�วมของท�องถ่ินในกระบวนการ
บริหารภารกิจในระดับพ้ืนท่ีส�งผลให�เกิดความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช�อํานาจหน�าท่ีของ
หน�วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในกรณีการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ�ของภาครัฐในพ้ืนท่ีต�างๆ 
หากมิได�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมีส�วนร�วมขององค�กรชุมชนและองค�กรปกครองใน
ระดับท�องถ่ิน หรือเปBนโครงการท่ีตัดสินใจโดยหน�วยงานภาครัฐในส�วนกลางแต�เพียงฝhายเดียว ก็มักจะ
ไม�ได�รับการยอมรับและนําไปสู�การต�อต�านจากประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงได�รับผลกระทบจากโครงการ เปBน
ผลให�การตัดสินใจหรือการใช�อํานาจหน�าท่ีของหน�วยงานดังกล�าวขาดความชอบธรรมไปในท่ีสุด 
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  4. การกระจายอํานาจเปBนเง่ือนไขของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) เนื่องจากการกระจายอํานาจในเชิงการบริหารจะก�อให�เกิดการสร�างโครงข�าย
ของการตรวจสอบและถ�วงดุลซ่ึงกันและกัน (Checks and Balances) ข้ึนในระบบบริหารจัดการภาค
สาธารณะไม�ว�าจะเปBนการเปZดเผยแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกัน การมีส�วนร�วมในกระบวนการ
ขับเคลื่อนภารกิจระหว�างหน�วยงานซ่ึงเปBนกลไกสําคัญในการปtองกันการใช�อํานาจหน�าท่ีในการ
แสวงหาผลประโยชน�อย�างฉ�อฉลของเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ ดังเช�นท่ีมักจะพบได�ในระบบการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีมีการรวมศูนย�อํานาจท่ีระดับบนหรือส�วนกลางอย�างเข�มข�น 
  5. การกระจายอํานาจเปBนวิธีการในการสร�างความเปBนป�กแผ�น (Solidarity) ให�แก�
ชุมชนและท�องถ่ิน การสร�างการช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน (Subsidiary) ของสังคมในชุมชน
ท�องถ่ิน นอกจากนี้ยังเสริมสร�างความเปBนเอกภาค (Uniformity) ให�เกิดข้ึนแก�สังคมในภาพรวมอันจะ
ทําให�สังคมนั้นประสบกับความเข�มแข็งก�าวหน�ามีความสมบูรณ�พูนสุขท้ังในระดับปUจเจกบุคคลและใน
ระดับประเทศโดยรวมในท่ีสุด (อุดม ทุมโฆสิต, 2552)  
 2.4.3 จุดด�อยของการกระจายอํานาจ 
  ท่ีผ�านมาโดยเฉพาะในประเทศไทยการกระจายอํานาจมักจะถูกกล�าวถึงอยู�เสมอว�า
เปBนสิ่งจําเปBนและเปBนสิ่งท่ีดีท่ีจะต�องมีและเร�งรัดให�เกิดข้ึนภายในระบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศ อย�างไรก็ดี หากพิจารณาจากข�อถกเถียงในเชิงวิชาการและจากประสบการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริง
แล�วการกระจายอํานาจก็มีจุดอ�อนหรือข�อเสียเช�นเดียวกันกับการรวมศูนย�อํานาจ  
  ดังนั้นเพ่ือให�มองเห็นถึงข�อถกเถียงท่ีแวดล�อมเรื่องการกระจายอํานาจได�อย�างรอบ
ด�านจึงจําเปBนท่ีจะต�องเรียนรู�ถึงด�านลบของการกระจายอํานาจด�วย ซ่ึงในท่ีนี้เห็นว�าการกระจาย
อํานาจมีข�อเสียอยู�ด�วยกัน 4 ประการ ดังนี้ 
  1. ด�านการเมือง การกระจายอํานาจอาจจะนําไปสู�ภาวะของความไร�เอกภาพและ
เสถียรภาพในทางการเมืองได� ดังเช�นกรณีของรัฐเด่ียวการกระจายอํานาจท่ีเกิดข้ึนอาจจะเปBนแรงผลัก
เคลื่อนไปสู�ความเปBนสหพันธรัฐ ส�วนประเทศท่ีเปBนสหพันธรัฐอยู�แล�วความเปBนเอกภาพก็อาจจะ
น�อยลงไปอีก นอกจากนี้ในกลุ�มประเทศท่ีความเปBนเอกภาพมีตํ่าอยู�แล�ว เช�น ประกอบไปด�วย กลุ�ม
ชาติพันธุ� กลุ�มทางศาสนา ท่ีมีความแตกต�างกันและขัดแย�งกันอยู�แล�วการกระจายอํานาจอาจทําให�
เกิดความไร�เอกภาพในทางการเมืองได� 
  2. ด�านการคลัง การกระจายอํานาจท่ีมากเกินไปอาจนําไปสู�ความไร�เสถียรภาพใน
ทางการคลังของประเทศได� เนื่องจากเม่ือสัดส�วนทางการคลังในภาคสาธารณะส�วนใหญ�จะอยู�ใน
ท�องถ่ินจึงเปBนการยากท่ีรัฐบาลกลางจะกําหนดทิศทางและควบคุมระบบการคลังของประเทศโดยรวม
ได� และหากการใช�จ�ายของท�องถ่ินต�างๆ ปราศจากวินัยในทางการคลัง เช�น การใช�จ�ายอย�างเกินตัว 
ขณะท่ีความสามารถในการจัดเก็บรายได�มีตํ่าดังท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศแถบละตินอเมริกาก็จะสร�าง
ปUญหาให�กับระบบการคลังของประเทศในภาพรวมในระยะยาวได� 
  3. ด�านความเสมอภาค การกระจายอํานาจในระดับท่ีสูงเกินไปอาจจะนําไปสู�ความ
แตกต�างและความไม�เทียมกันระหว�างพ้ืนท่ีหรือท�องถ่ินต�างๆ ได�ง�าย ท้ังในทางเศรษฐกิจ การคลัง 
คุณภาพชีวิต การบริการสาธารณะ เปBนต�น โดยเฉพาะในกรณีของการกระจายอํานาจให�องค�กร
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ปกครองระดับท�องถ่ินรับผิดชอบการหารายได�เพ่ือการบริหารงานด�วยตัวเองเปBนหลัก ในขณะท่ี
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละพ้ืนท่ีอาจมีศักยภาพในการหารายได�ไม�เท�ากันหากปราศจากการ
อุดหนุนทรัพยากรจากส�วนกลางอาจเปBนไปได�ว�าประชาชนในบางพ้ืนท่ีอาจได�รับบริการสาธารณะใน
ระดับคุณภาพท่ีแตกต�างและไม�เท�าเทียมกับพ้ืนท่ีอ่ืนได� 
  4. ด�านอํานาจ การกระจายอํานาจเน�นความหลากหลายและการยอมรับการ
ตัดสินใจจากทุกภาคส�วนของสังคมเพราะการกระจายอํานาจในความหมายนี้มิได�จํากัดอยู�เพียงแค�การ
กระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางให�กับหน�วยงานของรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเท�านั้น 
หากแต�เปBนการกระจายอํานาจสู�ประชาชนและชุมชนท�องถ่ินเปBนสําคัญ อันได�แก� ประชาชน กลุ�ม
องค�กรชุมชน และกลุ�มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต�างๆ อีกด�วย หากมีการตีความหรือนําเอา
แนวคิดด�านการกระจายอํานาจไปใช�ในมุมแคบก็จะส�งผลให�อํานาจท่ีแท�จริงนั้นไม�ถูกผ�องถ�ายสู�มือของ 
ประชาชน กลุ�มองค�กรชุมชน และกลุ�มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย�างแท�จริง ซ่ึงหมายความว�า
อํานาจอาจจะตกอยู�เพียงแค�หน�วยงานของรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเท�านั้น นั้นก็คือการ
กระจุกตัวของอํานาจท่ีจะอยู�ในมือของกลุ�มบุคคลเพียงไม�ก่ีคนเท�านั้นและจะตกกับดักแห�งหล�มของ
การรวมศูนย�อํานาจเหมือนเดิม 
  ดังนั้นจะเห็นได�ว�าในภาพรวมแล�ว การกระจายอํานาจการปกครองนั้นนอกจากจะ
เปBนการแบ�งเบาภาระของรัฐบาลกลางโดยมอบให�องค�การปกคอรงท�องถ่ินไปจัดทําแล�วยังเปBนการผ�อง
ถ�ายอํานาจจากรัฐบาลกลางในส�วนท่ีเก่ียวกับหน�าท่ีท่ีได�มอบให�องค�การปกครองท�องถ่ินรับไปจัดทํา
ด�วยท้ังนี้เพราะเม่ือรัฐบาลกลางได�มอบหน�าท่ีให�องค�การปกครองท�องถ่ินรับไปจัดทําแล�วเพ่ือให�การ
ปฏิบัติหน�าท่ีขององค�การปกครองท�องถ่ินได�ผลดีรัฐบาลกลางจะต�องมอบอํานาจท่ีเก่ียวกับหน�าท่ีนั้นๆ 
ให�แก�องค�การปกครองท�องถ่ินด�วยอย�างไรก็ตาม มุมมองของการกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ินในสังคมไทย
ท่ีผ�านมานั้นมักถูกมองว�าเปBนการกระจายอํานาจให�เฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงาน
ของภาครัฐเท�านั้น ส�วนองค�กรในระดับชุมชน กลุ�มการเมืองภาคประชาชน รวมท้ังอํานาจของ
ประชาชนนั้น มักถูกมองข�ามและไม�ค�อยมีบทบาทในการมีส�วนร�วมของกระบวนการตัดสินใจด�าน
นโยบายของท�องถ่ินเท�าท่ีควร จึงก�อให�เกิดข�อจํากัดท่ีสําคัญในการเข�าถึงกระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรและปUญหาจากการท่ีประชาชน องค�กรชุมชน และผู�ด�อยโอกาส ไม�ได�รับเปBนธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากร (ไททัศน� มาลา, 2553) เหล�านี้แสดงให�เห็นถึงความเรื้อรังของปUญหาการเมืองใน
ระบบรัฐสภาของไทยท่ีไม�สามารถตอบโจทย�ของการแก�ไขปUญหาปากท�องและไม�สามารถบริหาร
จัดการบริการสาธารณะท่ีดีให�แก�ประชาชนได� 
  โดยสรุปแล�ว การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง แนวความคิด
เก่ียวกับการผ�องถ�ายอํานาจในการตัดสินใจจากรัฐบาลกลางสู�การปกครองโดยประชาชน ซ่ึงโดยท่ัวไป
แล�วการกระจายอํานาจมักจะเปBนเครื่องมือของแนวคิดการปกครองท�องถ่ินเพ่ือส�งเสริมให�ประชาชน
สามารถปกครองตนเองได�เปBนสําคัญ 
 2.4.4 แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของไทยเริ่ม
ดําเนินการโดยเกิดจากผลพวงของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป� 2540 (ฉบับท่ี 16) ท่ีได�ให�
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ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และได�บัญญัติให�มีกฎหมาย
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจเพ่ือวางหลักการและแนวทางการดําเนินงานกระจาย
อํานาจสู�ท�องถ่ิน ซ่ึงต�อมาได�มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญคือ กําหนดให�มีคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (กกถ.) มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําแผนการกระจาย
อํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและแผนปฏิบัติการ โดยแบ�งออกเปBน 2 ระยะ ดังต�อไปนี้ 
  2.4.3.1 แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจในระยะแรก (2543-2550) 
    ผลจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 จึงได�มีการประกาศใช�แผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2543 (ฉบับท่ี 1) และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 1) ตามลําดับ โดยแผนปฏิบัติการดังกล�าวได�กําหนด
รายละเอียดของอํานาจหน�าท่ีในการบริการสาธารณะท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ
จะต�องดําเนินการ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดส�วนภาษีและอากรให�
เพียงพอต�อการดําเนินการตามอํานาจและหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน การเสนอให�แก�ไข
หรือจัดให�มีกฎหมายท่ีจําเปBนเพ่ือดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจและจัดระบบการบริหารงาน
บุคคลขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน, 2556) 
    การดําเนินงานกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตาม
แผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2543 (ฉบับท่ี 1) และแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 1) มีการ
กําหนดให�มีการถ�ายโอนภารกิจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวนท้ังสิ้น 245 ภารกิจจากส�วน
ราชการจํานวน 57 กรม ใน 15 กระทรวง และ 1 ส�วนราชการท่ีไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือ ทบวง และทยอยการถ�ายโอนจํานวน 186 ภารกิจและมีบุคลากรท่ีได�รับการถ�ายโอน
ท้ังท้ังสิ้น 10,361 คน ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2.1 การถ�ายโอนภารกิจสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามแผนและข้ันตอนการกระจาย
 อํานาจในระยะแรก (2543-2550) 

 

ภารกิจแต"ละด�าน 
ภารกิจท่ีระบุ
ต�องถ"ายโอน 

ถ"ายโอนแล�ว 
ยังไม"มีการ
ถ"ายโอน 

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 87 74 13 
2. ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 103 78 25 
3. ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร�อย 

17 8 9 

4. ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 

19 11 8 

5. ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 

17 15 2 

6. ด�านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปUญญาท�องถ่ิน 

2 0 2 

รวม 245 186 59 
 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (2556) 
 

 2.4.3.2 แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจในระยะท่ีสอง (2551-2556) 
  แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจในระยะท่ีสอง (2551-2556) เปBนผล
จากการประกาศใช�แผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 โดยมีเปtาหมายท่ีสําคัญคือ 
  (1) ให�มีการถ�ายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะของรัฐให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการบริการสาธารณะของรัฐและองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และระหว�าง องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�วยกันเองให�ชัดเจนและถ�ายโอน
ภารกิจให�ท�องถ่ินท่ีมีความพร�อมภายใน 4 ป� สําหรับท�องถ่ินท่ียังไม�พร�อมภายใน 4 ป�ให�ถ�ายโอน
ภายใน 10 ป� 
  (2) การจัดเก็บภาษีและรายได�อ่ืนของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�
เปBนไปตามกฎหมายรายได�ท�องถ่ิน โดยให�มีหลักเกณฑ�ท่ีเหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต�ละชนิด 
การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได�ท่ีเพียงพอกับรายจ�ายตามอํานาจหน�าท่ีของ องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงคํานึงถึงระดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท�องถ่ินสถานะทางการคลังของ 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ โดยต้ังแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. 2550
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เปBนต�นไปให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีรายได�เพ่ิมข้ึนคิดเปBนสัดส�วนต�อรายได�รัฐบาลไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 25 และมีจุดมุ�งหมายท่ีจะให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีรายได�เพ่ิมข้ึนคิดเปBนสัดส�วนต�อ
รายได�สุทธิของรัฐบาลไม�น�อยกว�าร�อยละ 35 
  (3) กําหนดการจัดต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�ในส�วนท่ีเก่ียวกับการ
บริการสาธารณะของท�องถ่ิน โดยให�รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให�ตามความจําเปBนและความต�องการของ 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  (4) จัดระบบของการถ�ายโอนบุคลากรของหน�วยงานของรัฐ เพ่ือให�
สอดคล�องกับการถ�ายโอนภารกิจ 
  (5) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกับการถ�ายโอน
อํานาจและหน�าท่ีและประกันความเปBนอิสระของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  (6) ภารกิจท่ีถ�ายโอนไปตามแผนการกระจายอํานาจให�แก� องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินและแผนปฏิบัติการฯ จะต�องมีการมอบความรับผิดชอบในภารกิจท้ังหมดตามไปด�วย 
สําหรับภารกิจใหม�ท่ีมีการถ�ายโอนเพ่ิมข้ึนต�องพิจารณาถึงศักยภาพและความพร�อมขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  (7) การพัฒนาประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในการจัดเก็บ
รายได�ของท�องถ่ินและการกระจายอํานาจทางการคลังสู�ท�องถ่ินเพ่ือให� องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณของตนเองได�อย�างมีอิสระมากข้ึน 
  โดยได�กําหนดให�มีการถ�ายโอนภารกิจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
จํานวนท้ังสิ้น 114 ภารกิจ จากส�วนราชการ จํานวน 41 กรม ใน 23 กระทรวง และ 12 ส�วนราชการ
ท่ีไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ปรากฏว�าได�มีการถ�ายโอนไปแล�ว จํานวน        
57 ภารกิจ อยู�ระหว�างการดําเนินการและทยอยการถ�ายโอนจํานวน 35 ภารกิจ คงเหลือภารกิจท่ียัง
ไม�ถ�ายโอนจํานวน 20 ภารกิจ ดังตารางต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.2 การถ�ายโอนภารกิจสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามแผนและข้ันตอนการกระจาย
 อํานาจในระยะท่ีสอง (2551-2556) 
 

ประเภทภารกิจ 
ภารกิจท่ี
ระบุต�อง
ถ"ายโอน 

ถ"ายโอน
แล�ว 

กําลังดําเนิน
ทยอยการ
ถ"ายโอน 

ยังไม"
ดําเนินการ
ถ"ายโอน 

1. ภารกิจท่ีสามารถถ�ายโอนได�ทันที 56 38 18 0 
2. ภารกิจท่ีต�องผ�านการประเมิน
ความพร�อม 

10 0 9 1 

3. ภารกิจท่ีมอบอํานาจอนุญาต 8 8 0 0 
4. ภารกิจท่ีต�องปรับปรุงและแก�ไข
กฎหมาย 

40 11 10 19 

รวม 114 57 35 20 
 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (2556) 

 
 ดังนั้นจึงสามารถอธิบายได�ว�าจุดมุ�งหมายของการกระจายอํานาจและการ
ปกครองท�องถ่ินไทย คือ การเปลี่ยนจาก “รัฐกิจ” เปBน “ประชากิจ” และการเปลี่ยนจาก “ราษฎร”
เปBน “พลเมือง” ดังนั้น องค�กรปกครองท�องถ่ินท้ังหมดต�องตระหนักว�าตนเปBนเพียง “ผู�แทน” ท่ีชุมชน
ท�องถ่ินเลือกเข�ามา ผู�มีบทบาทสําคัญท่ีแท�จริงก็คือชุมชนท�องถ่ินและประชาชนชนในท�องถ่ินนั่นเอง 
(บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2545) โดยสรุปแล�วเปtาหมายของแนวคิดการกระจายอํานาจก็คือการพยายาม
กระจายอํานาจไปสู�มือของชุมชน องค�กรชุมชน และประชาชน ซ่ึงหากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น
ได�รับการผ�องถ�ายอํานาจจากรัฐบาลมาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินก็จะต�องกระจายอํานาจดังกล�าวสู�
ชุมชน องค�กรชุมชน และประชาชนในท�องถ่ินในลักษณะของการบริหารงานท�องถ่ินแบบเครือข�ายใน
เชิงรุก กล�าวคือ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องเปBนฝhายท่ีเข�าไปมีส�วนร�วมกับชุมชน องค�กรชุมชน 
และประชาชนแทนท่ีจะรอเปBนเจ�าภาพเพียงฝhายเดียว ซ่ึงจะสอดคล�องกับฐานคติท่ีสําคัญเก่ียวกับการ
ใช�อํานาจสามประการด�วยกันคือ การท่ีอํานาจจะต�องไม�ถูกผูกขาด (Monopoly) การท่ีอํานาจจะต�อง
ได�รับการจัดสรรและกระจาย (Distribution and Centralization) และการท่ีอํานาจจะต�องถูก
ตรวจสอบและถ�วงดุล (Check and Balance) ดังนั้นหลักการปกครองท�องถ่ินต�องมีบทบาทท่ีสําคัญ
ในการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แก�ประชาชนในการปกครองตนเองและการรักษาไว�ซ่ึงสิทธิของ
ชุมชน ซ่ึงการปกครองตนเองของประชาชนดังกล�าวก็จะมีความสัมพันธ�กับการรวมกลุ�มองค�กรชุมชน
ท่ีเข�มแข็งและการรักษาอัตลักษณ�ร�วมกันของชุมชนอันจะกลายเปBนกระบอกเสียงในการแสดงออกบน
พ้ืนท่ีทางสังคม อีกท้ังยังเปBนรากฐานของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองอีกด�วย 
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 โดยสรุปแล�ว รูปแบบการมอบหมายภารกิจหรือการบริการสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
หรือแม�แต�การดําเนินงานกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามแผนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีรูปแบบอยู� 3 ประการด�วยกัน อันได�แก� (วุฒิสาร ตันไชย, ม.ป.ป) 
 1. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะดําเนินการเองเม่ือรัฐบาลหรือส�วน
ราชการยุติบทบาทการบริการสาธารณะ ซ่ึงเปBนการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับ
คุณภาพชีวิตและการจัดโครงสร�างพ้ืนฐานและถ�ายโอนหรือส�งมอบให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ดําเนินการเอง ซ่ึงสามารถดําเนินการได�ใน 3 รูปแบบ ได�แก� (1) ภารกิจท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
รับมอบแล�ว ไม�ว�าองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) หรือ เทศบาล เม่ือรับโอนภารกิจต�างๆ แล�ว 
สามารถบริหารจัดการด�วยตนเองภายใต�ความสามารถของตนเอง (2) ภารกิจท่ีต�องร�วมกันดําเนินการ
ระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เนื่องจากมีภารกิจบางประการอาจต�องคํานึงถึงความร�วมมือ 
ดังนั้นภารกิจบางอย�างต�องมีลักษณะการทํางานร�วมกันระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�ว�าเปBน
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประเภทเดียวกัน หรือเปBนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�างประเภทกัน 
และ 3) ภารกิจท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องดําเนินการเอง แต�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
สามารถซ้ือบริการ มอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจ�างให�เอกชนดําเนินการแทนได� 
 2. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับหน�วยงานราชการร�วมกันดําเนินการใน
การดําเนินการบริการสาธารณะบางภารกิจต�องมีการปรับเปลี่ยน เช�น การปรับบทบาทของราชการ
บริหารส�วนกลางและส�วนภูมิภาคกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใหม� โดยท�องถ่ินอาจจะเปBน
ผู�ดําเนินการหลักในการดําเนินกิจการสาธารณะบางภารกิจ แต�อีกหลายภารกิจยังคงอยู�ภายใต�การกา
กับหรือการบริหารจัดการหรือการดําเนินงานของส�วนราชการ 
 3. ภารกิจท่ีรัฐไม�ได�ถ�ายโอนไปแต�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดา
เนินการได�ภารกิจบางประการไม�ได�มีการถ�ายโอนให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น การจัดการ
ศึกษาสูงกว�าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต�ถ�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดต�องการจัดการศึกษาดังกล�าวก็
สามารถดําเนินการได� เนื่องจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดการศึกษาอยู�แล�ว 
แต�ท้ังนี้จะต�องอยู�ภายใต�การพิจารณามาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปBนผู�กําหนด 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ"มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of Southeast 
Asian Nations หรือ ASEAN) เกิดข้ึนเม่ือป� พ.ศ. 2510 ในยุคท่ีมีความขัดแย�งระหว�างประเทศและมี
การเผชิญหน�ากันอย�างแข็งกร�าวซ่ึงเปBนผลมาจากความแตกต�างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร� และอุดมการณ�ทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีนโยบายแช�งขันในการผลิต การส�งออก 
การตลาด การหาแหล�งทุน และเทคโนโลยี  
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 2.5.1 ความเปBนมาของประชาคมอาเซียน 
  อาเซียนก�อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration ) เม่ือวันท่ี 8 
สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกผู�ก�อต้ัง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ได�แก� ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟZลิปปZนส� และสิงคโปร� ได�ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok 
Declaration) เพ่ือจัดต้ังสมาคมความร�วมมือกันในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ�มประเทศสมาชิกและการธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคง
ในพ้ืนท่ี และเปBนการเปZดโอกาสให�คลายข�อพิพาทระหว�างประเทศสมาชิกอย�างสันติของระดับภูมิภาค
ของประเทศต�างๆ ในเอเชีย ในเวลาต�อมาได�มีบูรไนดารุสซาราม (เข�าเปBนสมาชิกต้ังแต� 8 มกราคม 
2527) สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข�าเปBนสมาชิกต้ังแต� 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข�าเปBนสมาชิกต้ังแต� 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม�า (เข�าเปBน
สมาชิกต้ังแต� 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข�าเปBนสมาชิกต้ังแต� 30 เมษายน 2542) 
ตามลําดับทําให�อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (กรมอาเซียน กระทรวงการต�างประเทศ, 2555)
โดยปUจจุบันได�มีการรวมตัวของชาติใน Asian 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม�า, ลาว, เวียดนาม, 
มาเลเซีย, สิงคโปร�, อินโดนีเซีย, ฟZลิปปZนส�, กัมพูชา, บรูไน เพ่ือท่ีจะให�มีผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ
ร�วมกันมีรูปแบบคล�ายกลุ�ม Euro Zone ซ่ึงจะทําให�มีผลประโยชน�และอํานาจต�อรองต�างๆ กับคู�ค�าได�
มากข้ึน ทําให�การนําเข�าการส�งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี การยกเว�นสินค�าบางชนิดท่ีแต�ละ
ประเทศอาจจะขอไว�ไม�ลดภาษีนําเข�า (กรมอาเซียน กระทรวงการต�างประเทศ, 2555) 
  ประชาคมอาเซียนประกอบด�วยสามเสาหลัก ได�แก� ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน (กระทรวงการต�างประเทศเปBนหน�วยประสานงานหลัก) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(กระทรวงพาณิชย�เปBนหน�วยประสานงานหลัก) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�เปBนหน�วยประสานงานหลัก) โดยอาเซียนได�
จัดทําแผนงาน (Blueprint) สําหรับการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในแต�ละเสา ซ่ึงผู�นําอาเซียนได�รับรอง
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2552 ระหว�างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 14 ในช�วงท่ีไทยดํารงตําแหน�ง
ประธานอาเซียน 
  ท้ังนี้ ความเปBนมาของการรวมกลุ�มเปBนประชาคมอาเซียนต้ังแต�อดีตจนถึงปUจจุบัน
นั้น สามารถพิจารณาได�จากตารางดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 พัฒนาการของการรวมกลุ�มเปBนประชาคมอาเซียน จําแนกตามรายป� 
 

พ.ศ. (ค.ศ.) พัฒนาการของการรวมกลุ"มเปBนประชาคมอาเซียน 
2510 (1967) Bangkok Declaration มีสมาชิก 5 ประเทศ ได�แก� ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟZลิปปZนส� และสิงคโปร� 
2535 (1992) การพัฒนาเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
2539 (1996) ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO  
2540 (1997) กําหนดวิสัยทัศน�อาเซียนป� 2020 (ASEAN Vision 2020) 
2541 (1998) จัดทําแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action : HPA) และได�ทําความตกลงว�า

ด�วยการค�าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: 
AFAS) และจัดต้ังเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) 

2543 (2000) ประกาศความคิดริเริ่มเพ่ือการรวมกลุ�มของอาเซียน (Initiative of ADEAN 
Integration: IAI) 

2544 (2001) จัดทําแผนงานการรวมกลุ�มของอาเซียน (Roadmap for Integration of ASEAN: 
RIA) และศึกษาเรื่องความสามารถในการแข�งขันของอาเซียน (ASEAN 
Competitiveness Study) 

2545 (2002) กําหนดทิศทางการดําเนินงานให�แน�ชัดเพ่ือนําไปสู�การเปBนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community) ในการประชุมสุดยอดผู�นําอาเซียน 
(ASEAN Summit) ครั้งท่ี 8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

2546 (2003) ผู�นําอาเซียนประกาศแถลงการณ� Bali Concord II เห็นชอบท่ีจะจัดต้ังประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในป� 2020 

2547 (2004) ผู�นําอาเซียนได�ลงนามในกรอบความตกลงว�าด�วยการรวมกลุ�มสาขาสําคัญของ
อาเซียน รวม 12 กลุ�มสาขาทางเศรษฐกิจ 

2548 (2005) ปรับปรุงแผนงานการรวมกลุ�มสาขาสําคัญของอาเซียนในระยะ ท่ี 2 
2549 (2006) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในกรอบความตกลงว�าด�วยการรวมกลุ�มสาขา

สําคัญของอาเซียนและพิธีสารว�าด�วยการรวมกลุ�มสาขาสําคัญ (ฉบับแก�ไข) 
2550 (2007) ผู�นําอาเซียนได�ลงนามในปฏิญญาเซบูว�าด�วยการเร�งรัดการจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนภายในป� ค.ศ. 2015 และแผนแม�บทสําคัญกฎบัตรอาเซียนและ
ได�มีการจัดทํา AEC Blueprint 

2552 (2009) ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 
2554 (2011) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) 
2558 (2015) เข�าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

 
ท่ีมา: คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู�แทนราษฎร และสถาบันพระปกเกล�า (2555) 
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 2.5.2 กฎบัตรอาเซียน 
  กฎบัตรอาเซียน หรือ ASEAN Charter เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะ
ทําให�อาเซียนมีสถานะเปBนนิติบุคคล เปBนการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร�างองค�กรให�กับ
อาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งท่ีถือเปBนค�านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมา
ประกอบกันเปBนข�อปฏิบัติอย�างเปBนทางการของประเทศสมาชิกแล�ว ยังมีการปรับปรุงแก�ไขและสร�าง
กลไกใหม�ข้ึน พร�อมกําหนดขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบขององค�กรท่ีสําคัญในอาเซียนตลอดจน
ความสัมพันธ�ในการดําเนินงานขององค�กรเหล�านี้ ให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปUจจุบัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนให�สามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค�และเปtาหมาย
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให�ได�ภายในป� พ.ศ. 
2558 ตามท่ีผู�นําอาเซียนได�ตกลงกันไว� 
  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 13 เม่ือป� 2550 ท่ีประเทศสิงคโปร� ผู�นํา
อาเซียนได�ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนจะวางกรอบทางกฎหมาย
และโครงสร�างองค�กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค�และ
เปtาหมายโดยเฉพาะอย�างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป� 2558 
(ค.ศ. 2015) ตามท่ีผู�นําอาเซียนได�ตกลงกันไว� กฎบัตรอาเซียนมีวัตถุประสงค�เพ่ือทําให�อาเซียนเปBน
องค�กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปBนศูนย�กลางและเคารพกฎกติกาในการทํางานมากข้ึน 
นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะเปBนสถานะนิติบุคคลแก�อาเซียนในฐานะท่ีเปBนองค�กรระหว�างรัฐบาล 
(Intergovernmental Organization) ท้ังนี้กฎบัตรอาเซียนประกอบด�วยข�อบทต�างๆ 13 บท 55 ข�อ 
มีประเด็นใหม�ท่ีแสดงถึงความก�าวหน�าของอาเซียนดังต�อไปนี้ 
  1. การจัดต้ังคณะกรรมาธิการระหว�างรัฐบาลอาเซียนว�าด�วยสิทธิมนุษยชน 
  2. การให�อํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดส�องและรายงานการทําตามความตกลงของ
รัฐสมาชิก 
  3. การจัดต้ังกลไกสําหรับการระงับข�อพิพาทต�างๆ ระหว�างประเทศสมาชิก 
  4. การให�ผู�นําเปBนผู�ตัดสินว�าจะดําเนินการอย�างไรต�อรัฐผู�ละเมิดพันธกรณีตามกฎ
บัตรอาเซียนอย�างร�ายแรง 
  5. การเปZดช�องให�ใช�วิธีการอ่ืนในการตัดสินใจได�หากไม�มีฉันทามติ 
  6. การส�งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว�างประเทศสมาชิกเพ่ือแก�ปUญหาท่ีกระทบ
ต�อผลประโยชน�ร�วมซ่ึงทําให�การตีความหลักการห�ามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ�นมากข้ึน 
  7. การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียนเพ่ือให�อาเซียนสามารถตอบสนองต�อ
สถานการณ�ฉุกเฉินได�อย�างทันท�วงที 
  8. การเปZดช�องทางให�อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ�กับองค�กรภาคประชาชนมากข้ึน 
  9. การปรับปรุงโครงสร�างองค�กรให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช�น ให�มีการประชุม
สุดยอดอาเซียน 2 ครั้งต�อป� จัดต้ังคณะมนตรีเพ่ือประสานความร�วมมือในแต�ละ 3 เสาหลักและการมี
คณะกรรมการผู�แทนถาวรประจําอาเซียนท่ีกรุงจาการ�ตา เพ่ือลดเวลาและค�าใช�จ�ายในการประชุมของ
อาเซียน เปBนต�น 
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  กฎบัตรอาเซียนมีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 15 ธันวาคม 2551 คือ หลังจากท่ีประเทศ
สมาชิกครบท้ัง 10 ประเทศ ได�ให�สัตยาบันกฎบัตรและการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 14 ระหว�าง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ� ถึง มีนาคม 2552 ท่ีจังหวัดเพชรบุรี เปBนการประชุมระดับผู�นําอาเซียนครั้งแรก
หลังจากมีผลบังคับใช� ซ่ึงกฎบัตรอาเซียนได�ให�ความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต�างๆ ของ
ประเทศสมาชิก ซ่ึงจะช�วยสร�างเสริมหลักประกันให�กับไทยว�า จะสามารถได�รับผลประโยชน�ตามท่ีตก
ลงกันไว�อย�างเต็มเม็ดเต็มหน�วย นอกจากนี้ การปรับปรุงการดําเนินงานและโครงสร�างองค�กรของ
อาเซียนให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการเสริมสร�างความร�วมมือในท้ัง 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียนจะเปBนฐานสําคัญท่ีจะทําให�อาเซียนสามารถตอบสนองต�อความต�องการและผลประโยชน�ของ
รัฐสมาชิก รวมท้ังยกสถานะและอํานาจต�อรอง และภาพลักษณ�ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว�าง
ประเทศได�ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือให�ไทยสามารถผลักดันและได�รับผลประโยชน�ด�านต�างๆ เพ่ิมมากข้ึนด�วย 
 2.5.3 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 
  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ประกอบด�วย ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) ดังนี้ (กรมอาเซียน กระทรวงการต�างประเทศ, 2555, 
ประชาคมอาเซียน, 2555) 
  1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security 
Community: APSC) มีเปtาหมายท่ีสําคัญ ได�แก� (1) มีกติกาและมีการพัฒนาค�านิยมและบรรทัดฐาน
ร�วมกัน โดยยึดม่ันหลักการของการไม�แทรกแซงกิจการภายในและการส�งเสริมค�านิยมของประชาคม
ควบคู�กันไป (2) มีความเปBนเอกภาพ ความสงบสุข และความแข็งแกร�ง พร�อมท้ังมีความรับผิดชอบ
ร�วมกันเพ่ือแก�ไขปUญหาความม่ันคงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ เพ่ือส�งเสริมให�อาเซียนพ่ึงพาอาศัยกลไกของ
ตนมากข้ึนในการแก�ไขปUญหาและความท�าทายต�างๆ ในภูมิภาค และ (3) มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธ�กับ
นอกภูมิภาคอาเซียน กล�าวคือ ให�อาเซียนมีปฏิสัมพันธ�ท่ีแน�นแฟtนและสร�างสรรค�กับประชาคมโลก 
โดยอาเซียนมีบทบาทเปBนผู�นําในภูมิภาค และจะช�วยส�งเสริมความม่ันคงของภูมิภาค นอกจากนี้ 
ผลลัพธ�ประการสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ก็คือ การ
ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก�ไขปUญหาท่ี
เก่ียวกับความม่ันคงต�างๆ ไม�ว�าจะเปBนปUญหาความขัดแย�งด�านการเมืองระหว�างรัฐสมาชิกกับรัฐ
สมาชิกด�วยกันเอง ซ่ึงจะต�องแก�ไขโดยสันติวิธี หรือปUญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม�ๆ ซ่ึงประเทศใด
ประเทศหนึ่งไม�สามารถแก�ไขได�โดยลําพัง เช�น การก�อการร�าย การลักลอบค�ายาเสพติด ปUญหาโจร
สลัด และอาชญากรรมข�ามชาติ เปBนต�น 
  2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มี
เปtาหมายการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ ได�แก� (1) การเปBนตลาดและฐานการผลิตเดียวสําหรับประชากร 
600 ล�านคนในอาเซียน โดยมีการเคลื่อนย�ายสินค�า บริการ การลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต�างๆ อย�าง
สะดวกมากข้ึน และมีการไหลเวียนอย�างเสรียิ่งข้ึนสําหรับเงินทุน (2) การสร�างขีดความสามารถในการ
แข�งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให�ความสําคัญกับประเด็นด�านนโยบายท่ีจะช�วยส�งเสริมการ
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รวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน โดยการพัฒนา SMEs 
และการเสริมสร�างขีดความสามารถผ�านโครงการต�างๆ เช�น โครงการริเริ่มเพ่ือการรวมกลุ�มของ
อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลดช�องว�างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ     
(4) การบูรณาการเข�ากับเศรษฐกิจโลก โดยเน�นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให�อาเซียนมีท�าทีร�วมกันอย�างชัดเจน รวมท้ังส�งเสริมการสร�างเครือข�าย
ในด�านการผลิต/จําหน�ายภายในภูมิภาคให�เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 
  3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
มีเปtาหมายให�อาเซียนเปBนประชาคมท่ีมีประชาชนเปBนศูนย�กลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ�งปUน 
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปBนอยู�ท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกด�านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส�งเสริมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน รวมท้ังส�งเสริมอัตลักษณ�ของอาเซียน โดยให�
ความสําคัญกับการดําเนินการใน 6 สาขา ได�แก� การพัฒนามนุษย� การคุ�มครองและสวัสดิการสังคม 
สิทธิและความยุติธรรมทางสังคมความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม การสร�างอัตลักษณ�อาเซียน และการลด
ช�องว�างทางการพัฒนาโดยมีแผนปฏิบัติการด�านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู�ในแผนปฏิบัติการ
เวียงจันทน� ซ่ึงประกอบด�วย ความร�วมมือใน 6 ด�าน ได�แก� (1) การพัฒนามนุษย� (Human 
Development) (2) การคุ�มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) (3) สิทธิและ
ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) (4) ความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental 
Sustainability) (5) การสร�างอัตลักษณ�อาเซียน (Building and ASEAN Identity) และ (6) การลด
ช�องว�างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 
 2.5.4 ผลจากการรวมตัวเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีต�อประเทศไทย 
  ผลจากการรวมตัวเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีต�อประเทศไทยมีอย�างน�อย     
3 ประการด�วยกัน คือ 
  2.5.4.1 ด�านการเมืองและความม่ันคง 
    ทําให�ไทยอยู�ในประชาคมท่ีมีกติกาและมีการพัฒนาค�านิยมและบรรทัดฐาน
ร�วมกันมากข้ึนมีความเปBนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร�ง มีการสร�างกฎเกณฑ�และค�านิยม
ร�วมกัน ซ่ึงจะช�วยสร�างความเข�าใจและความไว�เนื้อเชื่อใจระหว�างกัน ขจัดความขัดแย�งทางการเมือง
ระหว�างกันและลดปUญหาความม่ันคงรูปแบบเดิม รวมท้ังช�วยส�งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
ม่ันคงในภูมิภาค 
    ช�วยสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหาข�อยุติต�อปUญหาต�างๆ 
ระหว�างกันโดยสันติวิธี ซ่ึงแม�ว�าการเปBนประชาคมอาเซียนจะมิได�เปBนการแก�ไขปUญหาโดยตรง แต�ก็จะ
ช�วยส�งเสริมการดําเนินการในกรอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง อาทิ กรอบทวิภาคี 
    ช�วยให� ไทยสามารถแก�ไขปUญหาและความท�าทายต�างๆ ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาศัยความร�วมมือท่ีใกล�ชิดกับประเทศอ่ืนท้ังในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะ
ความม่ันคงรูปแบบใหม� เช�น การบริหารจัดการภัยพิบัติ ความม่ันคงทางทะเล และอาชญากรรมข�าม
ชาติในรูปแบบต�างๆ 
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    การรวมตัวเปBนประชาคมอาเซียนจะสร�างความเปBนหนึ่งเดียวของประเทศ
ในอาเซียน และเพ่ิมน้ําหนักในการเสนอท�าทีและความเห็นต�างๆ ของประเทศอาเซียนในเวทีระหว�าง
ประเทศ 
    การเคลื่อนตัวของประชาชนและสินค�าอย�างเสรีมากข้ึน อาจก�อให�เกิด
ผลกระทบข�ามพรมแดนต�างๆ เช�น การค�ามนุษย� การค�าอาวุธยาเสพติด และการลักลอบเข�าเมืองผิด
กฎหมาย ซ่ึงประเทศไทยจําเปBนต�องมีมาตรการปtองกันท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.5.4.2 ด�านเศรษฐกิจ 
    อาเซียนเปBนกรอบความร�วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีความใกล�ชิดไทยมากท่ีสุด 
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเปBนเพ่ือนบ�านของไทยท่ีมีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมท่ี
คล�ายคลึง มีสินค�าและบริการท่ีสามารถเสริมซ่ึงกันและกันได� หรือมีสินค�าบริการท่ีคล�ายคลึงกัน ซ่ึง
หากสามารถร�วมมือกัน ก็จะสามารถสร�างความแข็งแกร�งในด�านอํานาจการต�อรอง อันจะนํามาซ่ึงการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค�าท่ีมีความสําคัญยิ่ง 
    การรวมกลุ�มเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให�เกิดตลาดในภูมิภาคท่ีมี
ขนาดใหญ� โดยสามารถนําจุดแข็งของแต�ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพ่ือสร�าง
ประโยชน�สูงสุดในการผลิต ส�งออกและบริการ ซ่ึงจะเกิดได�ก็ต�อเม่ือมีการเคลื่อนย�ายปUจจัยการผลิตได�
อย�างเสรีมากข้ึน นอกจากนี้ การเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช�วยให�ประเทศสมาชิกมีความเปBน
ป�กแผ�นและช�วยสร�างอํานาจการต�อรองในเวทีต�างๆ มากข้ึน 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช�วยส�งเสริมให�เกิดการขยายตัวในด�านการค�า
และการลงทุนของไทยเนื่องจากจะมีการแสวงหาความร�วมมือเพ่ือยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข�าสู�
ตลาดของกันและกันไม�ว�าจะเปBนอุปสรรค�ด�านภาษีหรือมาตรการทางการค�าอ่ืนๆ ท่ีมิใช�ภาษี รวมถึง
อํานวยความสะดวกทางการค�าและการลงทุนระหว�างกัน ท้ังนี้ ผู�ประกอบการควรใช�โอกาสท่ีเกิดจาก
การลดอุปสรรคทางการค�าและการลงทุนต�างๆ ให�เกิดประโยชน�อย�างเต็มท่ี โดยเฉพาะสาขาท่ีไทยมี
ความพร�อมและมีขีดความสามารถในการแข�งขันสูง 
    ประชาคมเศรษฐกิจจะทําให�ผู�ประกอบการไทยได�เริ่มปรับตัวและเตรียม
ความพร�อมกับสภาวะแวดล�อมทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปในโลก ซ่ึงช�วยการยกระดับ
ความสามารถในการแข�งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกในภาพรวมต�อไปส�งเสริมการใช�ทรัพยากรร�วมกัน
และการเปBนพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจระหว�างประเทศจากการขจัดอุปสรรคในด�านการค�าและการ
ลงทุนระหว�างประเทศสมาชิก 
    ช�วยให�การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเท�า
เทียมและเสมอภาคยิ่งข้ึนจากการลดอุปสรรคด�านการค�าและจากการดําเนินงานตามความริเริ่ม
สําหรับการรวมตัวอาเซียน ซ่ึงจะช�วยลดปUญหาการโยกย�ายถ่ินฐานของประเทศท่ีพัฒนาน�อยกว�า 
  2.5.4.3 ด�านสังคมและวัฒนธรรม 
    การดําเนินการใดๆ ของภาครัฐ จะต�องเน�นให�ประชาชนเปBนศูนย�กลางมาก
ข้ึน เพ่ือให�สอดคล�องกับเปtาประสงค�ในการสร�างประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปBนศูนย�กลาง 
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    จําเปBนต�องส�งเสริมให�ประชาชนในอาเซียนรู�จักกันมากข้ึน โดยมีความเอ้ือ
อาทรและแบ�งปUนกัน เพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีดีระหว�างกัน และสร�างความรู�สึกเปBนประชาคมร�วมกัน 
    จําเปBนต�องส�งเสริมให�เยาวชนมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศอาเซียนอ่ืนมากยิ่งข้ึน 
    ช�วยขจัดปUญหาด�านสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเดินทางระหว�างกันท่ี
สะดวกและเสรีมากข้ึน อาทิการควบคุมโรคติดต�อ การเสริมสร�างความร�วมมือโดยการแบ�งปUนข�อมูล
และประสบการณ�เพ่ือปtองกันและควบคุมโรค การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน
จากธรรมชาติหรือจากมนุษย� 
    การเปBนประชาคมอาเซียนจะเปBนตัวกระตุ�นให�เกิดการเพ่ิมพูนความร�วมมือ
เพ่ือลดช�องว�างด�านการพัฒนาระหว�างประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการสร�างศักยภาพด�านนโยบาย
ทางสังคม เพ่ือให�การรวมตัวในภูมิภาคมีประสิทธิผล 
 2.5.5 การเตรียมความพร�อมของประเทศไทยสู�การเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ประเทศไทยนอกจากจะถือว�าเปBนประเทศกลุ�มท่ีร�วมก�อต้ังอาเซียนแล�วยังถือว�าเปBน
ประเทศศูนย�กลางของอาเซียนด�วย ดังนั้นจึงต�องสร�างความพร�อมและความเข�มแข็ง ท้ังทางด�าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง รวมท้ังเร�งดําเนินการตามข�อผูกพันใน
การรวมตัวเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป� 2558 ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคมขนส�งภายในและภายนอกภูมิภาค ซ่ึงเปBนสิ่งท่ีทุกประเทศใน
อาเซียนตกลงกันไว�แล�ว เพ่ือรักษาความน�าเชื่อถือและส�งเสริมบทบาทของไทยในอาเซียนต�อไป  
  ประเทศไทยควรดําเนินนโยบายด�านเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพ่ือรองรับ
การเข�าสู�การเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังนี้ การเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียนเปBน
เรื่องท่ีเก่ียวข�องกับทุกส�วนราชการและทุกภาคส�วน รวมท้ังภาคประชาชน ได�จัดต้ังกลไกในระดับชาติ
เพ่ือรองรับการดําเนินการในการก�าวสู�ประชาคมอาเซียน ได�แก� (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต�างประเทศ, 2555) 
  1. คณะกรรมการอาเซียนแห�งชาติ ซ่ึงมีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ
เปBนประธาน เปBนกลไกประสานงานระดับนโยบาย เพ่ือบูรณาการการดําเนินการของหน�วยงานไทย
และเตรียมความพร�อมเพ่ือก�าวสู�การเปBนประชาคมอาเซียนในป� 2558 อย�างเปBนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ และกระทรวงการต�างประเทศได�รวบรวมแผนงานสําหรับการเตรียมความพร�อมสู�
ประชาคมอาเซียนป� 2558 ของส�วนราชการต�างๆ เพ่ือให�รัฐบาลเห็นภาพรวมของสิ่งท่ีต�องดําเนินการ
เพ่ือรองรับการเปBนประชาคมอาเซียนในป� 2558 ซ่ึงครอบคลุมถึงการดําเนินการตามพันธกรณีของ
ไทยตามแผนการจัดต้ังประชาคมของแต�ละเสา (Blueprint) การสร�างความตระหนักรู�แก�ภาคส�วน
ต�างๆ ฯลฯ 
  2. คณะอนุกรรมการว�าด�วยความเชื่อมโยงระหว�างกันในอาเซียน จัดต้ังข้ึนภายใต�
คณะกรรมการอาเซียนแห�งชาติ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต�างประเทศเปBนประธาน เพ่ือ
ประสานงานและติดตามให�มีการดําเนินการตามแผนแม�บทว�าด�วยความเชื่อมโยงระหว�างกันใน
อาเซียนท่ีสอดคล�องกับผลประโยชน�ของไทย 
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  3. คณะอนุกรรมด�านการประชาสัมพันธ�ประชาคมอาเซียน จัดต้ังข้ึนภายใต�
คณะกรรมการอาเซียนแห�งชาติ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ�เปBนประธาน เพ่ือบูรณาการงานการ
เผยแพร�ความรู�ความเข�าใจและการสร�างความตระหนักรู�เรื่องอาเซียนแก�ทุกภาคส�วนของสังคม เพ่ือให�
ประชาชนไทยมีส�วนร�วมกับการสร�างประชาคมอาเซียนและสามารถใช�โอกาสจากประชาคมอาเซียน
ได�อย�างเต็มท่ี 
  4. คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนในแต�ละเสา โดยหน�วยงานท่ีเปBนผู�ประสานงานหลักของแต�ละเสาเปBนประธาน เสา
การเมืองและความม่ันคง ได�แก� คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
โดยมีปลัดกระทรวงการต�างประเทศเปBนประธาน เสาเศรษฐกิจ ได�แก� คณะอนุกรรมการดําเนินการตาม
แผนงานไปสู�การเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย�เปBนประธาน และสําหรับ
เสาสังคมและวัฒนธรรม ได�แก� คณะกรรมการแห�งชาติด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�เปBนประธาน 
  เม่ือตุลาคม 2555 รัฐบาลได�กําหนดยุทธศาสตร�การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ป� 2558 
ซ่ึงมีอยู� 8 ประการ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2556) 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร�างความสามารถในการแข�งขันของสินค�า บริการ 
การค�าและการลงทุน ท่ีครอบคลุมต้ังแต�การส�งเสริมการลงทุนไทยในต�างประเทศ การอํานวยความ
สะดวก การตลาด การพัฒนาศักยภาพในการแข�งขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ�มครองทางสังคม เ พ่ือให�
ประชาชนได�รับการคุ�มครองทางสังคม มีสภาพแวดล�อมความเปBนอยู�ท่ีม่ันคงปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและโลจิสติกส� เพ่ือให�โครงสร�าง
พ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบท่ีอํานวยความสะดวก
ท้ังการค�าและการลงทุน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เพ่ือให�มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน 
รวมท้ังทักษะฝ�มือและภาษา โดยเน�น ภาคการศึกษา ภาคแรงงานและผู�ประกอบการ และภาครัฐเปBน
หลักพร�อมมอบหมายให� ก.พ. เตรียมจัดทําแผนการพัฒนาเพ่ือมารายงานในท่ีประชุมครั้งต�อไป 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ืออํานวยความสะดวกด�าน
การค�า การลงทุน รวมท้ังสามารถปกปtองผลประโยชน�และเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันของ
ประเทศ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การสร�างความรู� ความเข�าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของ
อาเซียน เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไป ผู�ประกอบการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�าใจและตระหนักถึงการเปBน
ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การเสริมสร�างความม่ันคง เน�นสร�างความร�วมมือ สร�างพันธมิตร 
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร�างปUจจัยสนับสนุนต�างๆ เช�น 
ฐานข�อมูล 
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  ยุทธศาสตร�ท่ี 8 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือทํา
ให�เมืองมีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ท้ังในด�านอุตสาหกรรม การท�องเท่ียว การลงทุน
และการค�าชายแดน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได�เสนอให�มีการกําหนดยุทธศาสตร�ของเมืองสําคัญในด�านต�างๆ 
อาทิ เมืองหลวง เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรม เมืองท�องเท่ียว เมืองการค�าชายแดน ตลอดจน 
Green City เนื่องจากถือเปBนยุทธศาสตร�สําคัญในการสร�างจุดขาย (Branding) 
  ป� 2557 รัฐบาลได�แถลงนโยบายด�านการส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพ่ือรองรับการรวมตัวเปBนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ป� 2558 เพ่ือเตรียมการ ในเรื่องต�างๆ ให�พร�อม โดยส�งเสริมการดําเนินการเตรียมความพร�อมท้ังใน
เรื่องความเชื่อมโยงด�านระบบ การขนส�งและโลจิสติกส� ด�านกฎระเบียบ การอ�านวยความสะดวกทาง
การค�า การพัฒนาด�านชายแดน และการเตรียมการด�านทรัพยากรมนุษย�จะส�งเสริมบทบาทและการ
ใช�โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร�วมกับประชาชนอาเซียน ดังต�อไปนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2557) 
   1. เร�งส�งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค�า การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียน
และขยายความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน โดยใช�ประโยชน�จากโครงข�าย คมนาคม
ขนส�งและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหว�างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ ใบอนุญาตผ�าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส� การท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส�ร�วมกันในอาเซียน รวมท้ัง การสนับสนุนการใช�
ประโยชน�จากความตกลงทางการค�าการลงทุนภายใต�กรอบความร�วมมือ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ท่ีมีผลใช�บังคับแล�ว เร�งขยายการจัดท�าข�อตกลงการยอมรับร�วมกัน ของสินค�าด�านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานโดยให�ความสําคัญต�อสินค�าท่ีประเทศไทย มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ�มสินค�าอุปโภค
และบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ�การค�าและระบบ พิธีการศุลกากรให�สะดวก ลดข้ันตอนต�างๆ 
หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี และการอ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให�มีการ
ต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจ�าภูมิภาค  ท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให�กรุงเทพมหานครเปBน
ศูนย�กลางทางธุรกิจ การค�า การลงทุน ของภูมิภาคได�ในท่ีสุด 
  2. พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล�องกับ
ข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝ�มือ และ ปUจจัยการผลิตต�างๆ ท่ี
เปZดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ�มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมของไทย ให�สามารถแข�งขันได� 
รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจร�วมกับผู�ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือน�าไปสู�ความ
เชื่อมโยงกับห�วงโซ�อุปทานตลาดโลกได� โดยเฉพาะอย�างยิ่งฐานการผลิตสินค�าหลายชนิดและธุรกิจ
เก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทยได�เข�าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืน ในอาเซียนมาเปBนเวลานาน
แล�ว ตลอดจนกลุ�มการผลิตท่ีผู�ประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะขยาย ฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลาย
ชนิด ซ่ึงช�วยให�ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค�าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดต�างๆ ได�มากข้ึน 
ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก และเปBนการช�วยเหลือประเทศ เพ่ือนบ�านในกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
  3. พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคม อาเซียน ท้ัง
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม�มีทักษะ โดยการเร�งรัดและขยายผล การใช�ระบบ
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คุณวุฒิวิชาชีพให�เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปBนเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝ�มือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ�ม ท่ีมีข�อตกลงการเปZดเสรีในอาเซียนควบคู�ไปกับ การวางแผนด�านการ
ผลิตให�เพียงพอ การยกระดับฝ�มือแรงงานในกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใช�
แรงงานเข�มข�น การส�งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน เพ่ือใช�ในการประเมิน
ค�าจ�างแรงงาน  
  4. เร�งพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส�งและระบบโลจิสติกส�ภายใน อนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน โดยเร�งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร�วมมือ ทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝhาย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร�วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ�าพระยา-แม�โขง (ACMECS) แผน
ความร�วมมือแห�งอ�าวเบงกอลสําหรับความร�วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ เศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) และแผนแม�บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซ่ึงจะช�วยสนับสนุนให�ความเชื่อมโยง ด�านการ
ขนส�งและระบบโลจิสติกส�ในอาเซียนสัมฤทธิผลได�อย�างเปBนรูปธรรม  
  5. ต�อเชื่อมเส�นทางคมนาคมขนส�งและระบบโลจิสติกส�จากฐานการผลิต ในชุมชนสู�
แหล�งแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพของ
ผู�ประกอบการรายย�อยสู�ตลาดท่ีกว�างขวางยิ่งข้ึนท้ังในประเทศและระหว�างประเทศ และขณะเดียวกัน
ก็ช�วยสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจแก�พ้ืนท่ีต�างๆ ภายในประเทศด�วย 
  6. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดน และ
โครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง 
กระบวนการผลิตและการลงทุนข�ามแดน โดยปรับปรุงโครงข�ายระบบถนน พัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค�าและการขนส�งสินค�าข�ามแดน อย�าง
ต�อเนื่อง โดยในระยะแรกให�ความสําคัญกับด�านชายแดนท่ีสําคัญ 6 ด�าน ได�แก� ปาดังเบซาร� สะเดา 
อรัญประเทศ แม�สอด บ�านคลองลึกและบ�านคลองใหญ�ซึ่งจะท�าให�ระบบขนส�งและโลจิสติกส� สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านได�อย�างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทาง และการขนส�งท่ี
คาดว�าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  โดยสรุปแล�ว จากการศึกษาแนวคิดประชาคมอาเซียนทําให�สามารถอธิบายได�ว�า 
ประชาคมอาเซียน ประกอบด�วย (1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคง (APSC) ซ่ึงเปBนความร�วมมือในด�าน
ของการมีกติกาและมีการพัฒนาค�านิยมและบรรทัดฐานร�วมกัน การมีความเปBนเอกภาพ และการมี
ปฏิสัมพันธ�กับภายนอก (2) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) เปBนความร�วมมือในด�านของการเปBนตลาดและฐาน
การผลิตโดยมีการเคลื่อนย�ายสินค�าบริการ การสร�างขีดความสามารถในการแข�งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน และการประสานเข�ากับเศรษฐกิจภายนอก และ (3) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม (ASCC) เปBนความร�วมมือในด�านของการพัฒนามนุษย� การคุ�มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิ
และความยุติธรรม ความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม การสร�างอัตลักษณ� และการลดช�องว�างการพัฒนา ดังนั้น
เจตนารมณ�สูงสุดของการรวมกลุ�มประชาคมอาเซียนจึงมิใช�การมุ�งแข�งขันและการสร�างความได�เปรียบเพ่ือ
เอาชนะกันระหว�างประเทศสมาชิกแต�อย�างใด หากแต�มีเปtาหมายสูงสุด คือ เปBนการรวมกลุ�มเพ่ือมุ�งเน�น
สร�างความเข�มแข็งร�วมกันระหว�างประเทศสมาชิกเพ่ือให�มีอํานาจในการต�อรองกับภายนอก นั่นเอง 
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2.6 แนวคิดเก่ียวกับองค1กรปกครองส"วนท�องถ่ินกับการเตรียมความพร�อมเข�าสู"ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได�กําหนดเนื้อหาเก่ียวกับการปกครองส�วน
ท�องถ่ินไว�ในหมวดท่ี 14 จํานวน 10 มาตรา ต้ังแต�มาตรา 281 - มาตรา 290 โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการให�
ความเปBนอิสระแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของ
ประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปBนหน�วยงานหลักในการบริการ
สาธารณะ และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปUญหาในพ้ืนท่ี รวมถึงการให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมี
อํานาจหน�าท่ีในการดูแลและบริหารจัดการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน และ
มีความเปBนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอํานาจหน�าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับการพัฒนา
ของจังหวัดและประเทศเปBนส�วนรวมด�วย ซ่ึงองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องได�รับการส�งเสริมและ
สนับสนุนให�มีความเข�มแข็งในการบริหารงานได�โดยอิสระและตอบสนองต�อความต�องการของประชาชน
ในท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท�องถ่ินให�บริหารจัดการบริการสาธารณะ
ได�โดยครบถ�วนตามอํานาจหน�าท่ี จัดต้ังหรือร�วมกันจัดต้ังองค�การเพ่ือการบริการสาธารณะตามอํานาจ
หน�าท่ี เพ่ือให�เกิดความคุ�มค�าเปBนประโยชน� และให�บริการประชาชนอย�างท่ัวถึงท้ังนี้ประชาชนในท�องถ่ิน
มีสิทธิมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ต�องจัดให�มีวิธีการท่ีให�ประชาชนมีส�วนร�วมดังกล�าวได�ด�วย (ไททัศน� มาลา, 2554) ปUจจุบันประเทศไทยมี
หน�วยการปกครองท�องถ่ินครอบคลุมหมดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 2.4 จํานวนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในประเทศไทย จําแนกตามประเภท 
 

องค1กรปกครองส"วนท�องถ่ิน จํานวน (แห"ง) 

1) องค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) 76 
2) เทศบาล  (2,108  แห�ง)  
   - เทศบาลนคร 27 
   - เทศบาลเมือง 162 
   - เทศบาลตําบล 1,918 
3) องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) 5,667 
4) องค�กรปกครองท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)  

รวม 7,853 
 
ท่ีมา: กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน (2556) 
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 จากตารางจะเห็นว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของไทยนั้นประกอบด�วย องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมี
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินครอบคลุมหมดทุกพ้ืนท่ีจังหวัดท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 7,853 แห�ง ถึงแม�จะ
เปBนข�อมูลด�านจํานวนแต�ก็แสดงให�เห็นว�าพัฒนาการของการปกครองท�องถ่ินไทยต้ังแต�อดีตจนถึง
ปUจจุบัน ซ่ึงมีแนวโน�มว�าองค�กรปกครองท�องถ่ินยิ่งมีความสําคัญและมีความใกล�ชิดกับการดํารงชีวิต
ของประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะบทบาทในการบริการสาธารณะแก�ประชาชน
อันเกิดจากแนวคิดของการกระจายอํานาจสู�ชุมชนท�องถ่ิน นั่นเอง 
 2.6.1 การกําหนดนโยบายสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  นักวิชาการด�านรัฐประศาสนศาสตร�ท้ังไทยและต�างประเทศให�ความหมาย คําว�า 
นโยบายสาธารณะ ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
  โทมัส อาร� ดาย (Thomas R. Dye, 2010) นโยบายสาธารณะคือ สิ่งท่ีรัฐบาลเลือก
จะกระทําหรือไม�กระทํา ในส�วนท่ีจะกระทําครอบคลุมกิจกรรมต�างๆ ท้ังหมดของรัฐบาล ท้ังกิจกรรมท่ี
เปBนกิจวัตรและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบางโอกาส 
  เจมส� อี แอนเดอร�สัน (James E. Anderson, 2003) นโยบายสาธารณะคือ แนว
ทางการปฏิบัติหรือการกระทําซ่ึงประกอบด�วย ผู�ปฏิบัติหรือชุดของผู�กระทําท่ีจะต�องรับผิดชอบในการ
แก�ไขปUญหาท่ีเก่ียวข�องกับสังคม โดยมีจุดมุ�งหมายชัดเจนว�าสิ่งใดท่ีจะต�องกระทําให�สําเร็จ มิใช�สิ่งท่ี
รัฐบาลเพียงแต�ต้ังใจกระทําหรือเสนอให�กระทําเท�านั้น เปBนการจําแนกให�เห็นความแตกต�างท่ีชัดเจน
ระหว�างนโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงเปBนประเด็นสําคัญระหว�างการเลือกทางเลือกท่ีต�อง
เปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) 
  แดวิด อีสตัน (David Easton, 1957) อธิบายว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
อํานาจในการจัดสรรค�านิยมของสังคมท้ังมวลและผู�ท่ีมีอํานาจในการจัดสรร ก็คือ รัฐบาลและสิ่งท่ี
รัฐบาลตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําเปBนผลมาจากการจัดสรรค�านิยมของสังคม 
  สมบัติ ธํารงธัญวงศ� (2551) อธิบายว�า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของ
รัฐบาลท่ีเลือกจะกระทําหรือไม�กระทําก็โดยมุ�งถึงค�านิยมและผลประโยชน�ของสังคมส�วนรวมเปBน
สําคัญ โดยเปBนข�อบัญญัติท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
  ถวัลย� วรเทพพุฒิพงษ� (2536) อธิบายว�า นโยบายสาธารณะเปBนแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาลมีวัตถุประสงค�แน�นอนอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างแก�ปUญหาในปUจจุบัน ปtองกันปUญหาใน
อนาคตก�อให�เกิดผลท่ีพึงปรารถนา 
  บุญทัน ดอกไธสง (2553) อธิบายว�า นโยบายสาธารณะ คือ คําม่ันสัญญาท่ีประกาศ
ในการหาเสียงของพรรคการเมืองเม่ือถูกเลือกได�เปBนพรรคผู�จัดต้ังรัฐบาลแล�วได�ประกาศให�คําม่ันต�อ
รัฐสภาว�า เม่ือเปBนรัฐบาลแล�วจะทําให�อะไรเปBนประโยชน�ให�กับเจ�าของอํานาจ คือ ประชาชนท่ีเปBน
เจ�าของเสียงอํานาจอธิปไตย 
  บุญเลิศ ไพรินทร� (2556) อธิบายว�า นโยบายสาธารณะเปBนแนวทางเพ่ือดําเนินการ
หรือไม�ดําเนินการหรือห�ามดําเนินการใดๆ โดยรัฐบาลหรือองค�กรของรัฐ เพ่ือกําจัดปUญหาหรือสนอง
ความต�องการสาธารณะ 
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  เรืองวิทย� เกษสุวรรณ, 2550) อธิบายว�า นโยบายสาธารณะเปBนแนวทางปฏิบัติท่ี
รัฐบาลต้ังใจจะทํา เพ่ือแก�ปUญหาสาธารณะซ่ึงเปBนเครื่องของการปกครองสมัยใหม� แต�ก็หมายรวมถึง
การเลือกท่ีจะไม�ทําของรัฐบาล นอกจากนี้ยังกินความรวมถึงนโยบายภาคสังคมหรือพลเมืองอีกด�วย 
  จากความหมายถึงนโยบายสาธารณะข�างต�นจะพบว�า การให�ความหมายดังกล�าว
ล�วนแล�วแต�มิได�แบ�งแยกว�าเปBนนโยบายระดับชาติหรือระดับท�องถ่ิน หรืออาจกล�าวได�ว�าความหมาย
ของนโยบายสาธารณะเหล�านั้นเปBนความหมายท่ีให�นิยามไว�เพ่ือประยุกต�ใช�เปBนการท่ัวไป ท้ังนี้อาจ
สรุปความหมายนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินได�ว�า นโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ิน หมายถึง แนว
ทางการจัดกิจกรรมหรือโครงการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยการจัดกิจกรรมนั้นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจัดทําด�วย
ตนเองและหรืออาจโดยวิธีการอ่ืนๆ เช�น มอบให�เอกชนดําเนินการแทนหรือการดําเนินการร�วมกับ
ผู�อ่ืนเพ่ือประโยชน�ของประชาชน (ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปZยากร หวังมหาพร, 2555) 
  2.6.1.1 การกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบาย 
   วัตถุประสงค�หรือเปtาประสงค� หมายถึง สิ่งท่ีพึงปรารถนาซ่ึงองค�การ
พยายามจะกระทําให�ปรากฏเปBนจริง การกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบายมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อ
การพัฒนานโยบาย (Policy Development) และการนํานโยบายไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จ 
โดยจะทําให�ทราบลําดับความสําคัญของนโยบายท่ีจะต�องจัดทําและการเลือกใช�นโยบายให�สอดคล�อง
กับวัตถุประสงค�ท่ีต�องการโดยท่ัวไปการกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบายจะเก่ียวข�องกับ 2 ส�วน คือ 
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ�, 2551)  
   1) วัตถุประสงค�เชิงปทัสถาน (Normative Objectives) ซ่ึงเก่ียวกับค�านิยม
ท่ีเปBนสัญลักษณ�ของนโยบาย ค�านิยมเก่ียวกับความเสมอภาคของบุคคลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ค�านิยมเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล ความเชื่อทางศาสนา และความยุติธรรมเปBนต�น ซ่ึง
วัตถุประสงค�ของนโยบายจะไม�สามารถกําหนดให�เปBนรูปธรรมได� ยกเว�นว�าผู�กําหนดนโยบายจะมี
ความเข�าใจเก่ียวกับการอบจริยธรรม (Ethical Framework) ซ่ึงเปBนรากฐานสําคัญของเปtาประสงค�
และวัตถุประสงค�ของนโยบาย ท้ังนี้เพราะผู�กําหนดนโยบายเปBนผู�มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกนโยบาย  
   2) วัตถุประสงค�ทางการเมือง (Political Objectives) ในการนิยามบริบท
ของปUญหาเชิงนโยบายนั้น นักวิเคราะห�จะจําแนกประชาชนและองค�การท่ีได�รับผลกระทบออกจาก
ปUญหาและประเมินผลกระทบท่ีแต�ละฝhายได�รับ หลังจากนั้นนักวิเคราะห�จะเริ่มต�นพิจารณา
วัตถุประสงค�เฉพาะของผู�ท่ีมีบทบาทเก่ียวข�องโดยตรง โดยจะพิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติด�านทิศทาง
โดยพิจารณาจากกลุ�มใดท่ีจะมีบทบาทในการให�ความช�วยเหลือหรือกลุ�มใดท่ีได�รับความเดือดร�อนจาก
ปUญหาท่ีเกิดข้ันและพิจารณาว�าจะใช�นโยบายใดในการแก�ไขปUญหาดังกล�าว ส�วนอีกมิติหนึ่งคือมิติด�าน
ขนาดของปUญหาโดยจะพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีต�องใช�ในการแก�ไขปUญหาว�าจําเปBนจะต�องใช�ทรัพยากร
อะไรบ�าง จํานวนเท�าใดและรัฐบาลมีทรัพยากรเพียงพอหรือไม� ซ่ึงอาจกล�าวได�ว�าการกําหนด
วัตถุประสงค�ของนโยบายส�วนใหญ�จะเก่ียวข�องกับการะบวนการทางการเองท้ังสิ้น เพราะนโยบายของ
รัฐส�งผลให�คนบางกลุ�มได�ประโยชน� คนบางกลุ�มเสียประโยชน�หรือคนบางกลุ�มไม�เสียประโยชน�แต�
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ไม�ได�ประโยชน� จึงก�อให�เกิดกระบวนการผลักดันทางการเมืองเพ่ือมุ�งหวังให�กลุ�มของตนได�ประโยชน�
สูงสุด  
   ท้ังนี้ ในการพิจารณาองค�ประกอบของวัตถุประสงค�ของนโยบายนั้น 
นักวิเคราะห�นโยบายจะต�องพิจารณาให�ครอบคลุมทุกประเด็น ซ่ึงองค�ประกอบของคุณลักษณะของ
วัตถุประสงค�นโยบายท่ีดีท่ีจะต�องพิจารณา ได�แก� (สมบัติ ธํารงธัญวงศ�, 2551) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.3 คุณลักษณะของวัตถุประสงค�นโยบายท่ีดี 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก สมบัติ ธํารงธัญวงศ� (2551) 

 
  1. ความครอบคลุมประเด็นปUญหานโยบาย (Comprehensiveness) 
ในการพิจารณาเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบายนั้น นักวิเคราะห�จะต�องพยายามจําแนกลักษณะ
ปUญหานโยบายให�ชัดเจน เพ่ือให�การกําหนดวัตถุประสงค�มีความครอบคลุมสาระสําคัญของปUญหา
สาธารณะอย�างรอบด�าน เพ่ือให�การพัฒนานโยบายในการกําหนดทางเลือกหรือแนวทางในการแก�ไข
ปUญหามีความครบถ�วนสมบูรณ� เ ม่ือนํานโยบายไปปฏิบั ติจะทําให�ผู� ท่ีได�รับผลกระทบได�รับ
ผลประโยชน�อย�างท่ัวถึงและสามารถแก�ไขปUญหาได� 
  2. ความสอดคล�องกับค�านิยมของสังคม (Relevant to Social Value) 
ปUญหาเรื่องค�านิยมของสังคมเปBนประเด็นปUญหาท่ีมีความสําคัญต�อความสําเร็จและความล�มเหลวของ
นโยบายเปBนอย�างยิ่ง หากวัตถุประสงค�ของนโยบายใดไม�สอดคล�องกับค�านิยมของสังคม นอกจากจะ
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นําไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จยากแล�ว ในบางกรณีอาจได�รับการปฏิเสธและต�อต�านจาก
ประชาชนอีกด�วย 
  3. ความชัดเจนและความเปBนไปได�ในทางปฏิบัติ (Clarity and Feasibility) 
การกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบายจะต�องคํานึงถึงความชัดเจนปราศจากความคลุมเครือ ผู�ปฏิบัติ
ทุกข้ันตอนสามารถทําความเข�าใจได�ง�าย และประการสําคัญวัตถุประสงค�ของนโยบายทุกนโยบายต�อง
สามารถนําไปปฏิบัติให�ปรากฏเปBนจริงได� นอกจากจะไม�ก�อให�เกิดประโยชน�ในการแก�ไขปUญหาแล�วยัง
ก�อให�เดความสูญเปล�าท้ังเวลาและทรัพยากรอีกด�วย 
  4. ความสมเหตุสมผล (Rationale) การกําหนดวัตถุประสงค�ของ
นโยบายต�องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและเปBนท่ียอมับของคนส�วนใหญ� ท้ังในด�านของหลักการ
มาตรการและผลกระทบท่ีคาดหวังจะให�เกิดข้ึนแก�กลุ�มคนท่ีเก่ียวข�องทุกกลุ�ม หากวัตถุประสงค�ของ
นโยบายขาดความสมเหตุสมผล โอกาสท่ีจะได�รับความเห็นชอบจากผู�ตัดสินในนโยบายแทบจะเปBนไป
ไม�ได� และอาจได�รับการวิพากษ�วิจารณ�ในทางลบจากสาธารณชนอย�างรุนแรง ดังนั้นนักวิเคราะห�
นโยบายจึงจําเปBนจะต�องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลในการกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบายอยู�
ตลอดเวลา 
  5. มีความสอดคล�องกับทรัพยากรท่ีจําเปBนต�องใช� (Relevant to 
Existing Resources) เนื่องจากการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือการแก�ไขปUญหาของสาธารณชนนั้นมี
ความจําเปBนต�องใช�ทรัพยากรต�างๆ อย�างพอเพียง ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครื่องมือและ
อุปกรณ� รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีจําเปBนต�างๆ ซ่ึงหากกําหนดวัตถุประสงค�ไม�สอดคล�องกับความสามารถใน
การจัดหาทรัพยากร แม�วัตถุประสงค�นั้นจะดีเลิศเพียงใดก็ไม�สามารถทําให�ปรากฏเปBนจริงได� 
  6. มีความสอดคล�องทางการเมือง (Relevant to Political Pattern) 
นักวิเคราะห�นโยบายจะต�องตระหนักว�าสภาพการณ�ทางการเมืองในสังคมขณะนั้นเปBนอย�างไร 
บรรยากาศหรือกระแสทางการเมืองถูกครอบงําด�วยความคิดอนุรักษ�นิยมหรือเสรีนิยม ถ�ากระแส
ทางการเมืองถูกครอบงําด�วยความคิดอนุรักษ�นิยม แต�นักวิเคราะห�นโยบายกําหนดวัตถุประสงค�
นโยบายท่ีมีลักษณะเสรีนิยม นอกจากจะไม�ได�รับการยอมรับแล�ว ยังอาจประสบกับการต�อต�านอีกด�วย 
ดังนั้นการกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบายจึงจําเปBนต�องคํานึงถึงความสอดคล�องทางการเมืองด�วย 
  7. การกําหนดกรอบเวลาท่ีเหมาะสม (Timeframe) การกําหนด
วัตถุประสงค�ของนโยบายต�องคํานึงถึงกรอบเวลาท่ีจะต�องนํานโยบายไปปฏิบัติให�สําเร็จด�วย หากเปBน
ปUญหาเร�งด�วนท่ีจําเปBนต�องกระทําให�สําเร็จในเวลาอันสั้น ลักษณะของวัตถุประสงค�ของนโยบายต�องมี
ความจํากัดและกระชัด แต�ถ�าโครงการแก�ไขปUญหาสาธารณะเปBนโครงการระยะยาว การกําหนด
วัตถุประสงค�ก็จะต�องคํานึงถึงความต�อเนื่องไม�ขาดตอน เพ่ือให�การนํานโยบายไปปฏิบัติเปBนไปโดย
ราบรื่นและเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาอย�างสมบูรณ� 
 2.6.1.2 องค�ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ิน 
  จากความหมายของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ิน ซ่ึงหมายถึง แนว
ทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีดําเนินการตามกฎหมาย
จัดต้ังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืน การดําเนินการตามนโยบาย
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ของรัฐบาล ตลอดจนการดําเนินการท่ีได�รับมอบหมายของราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาค โดยการ
จัดกิจกรรมต�างๆ นั้น องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถจัดทําภายในเขตพ้ืนท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเองและในส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�นอกเขตพ้ืนท่ี การจัดกิจกรรมนั้นองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินอาจจัดทําด�วยตนเอง และอาจโดยวิธีการอ่ืนๆ เช�น มอบให�เอกชนดําเนินการแทนหรือการ
ดําเนินการร�วมกับผู�อ่ืน ความหมายดังกล�าวเช�นนี้ ชี้ให�เห็นองค�ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับ
ท�องถ่ิน มีดังต�อไปนี้ (ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปZยากร หวังมหาพร, 2555) 
  1. นโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินเปBนแนวทางการจัดทําภารกิจตามท่ี
กฎหมายจัดต้ังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน การดําเนินการตามกฎหมายอ่ืน และการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
  2. นโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนในระดับท�องถ่ิน 
  3. นโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินหมายความรวมถึงการดําเนินการตามท่ี
ได�รับมอบหมายจากราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
  4. นโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินเปBนการให�บริการสาธารณะโดยองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และวิธีการอ่ืนๆ ได�แก� มอบให�เอกชนดําเนินการแทนหรือดําเนินการร�วมกับผู�อ่ืน 
  5. นโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินเปBนการจัดทํากิจการอันเปBนอํานาจและ
หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี 
  องค�ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินนอกจะชี้ให�เห็นถึงอํานาจ
หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแล�ว องค�ประกอบต�างๆ เหล�านี้ยังสะท�อนให�เห็นความสําคัญ
ของนโยบายสาธารณะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีอยู�อย�างกว�างขวาง หน�าท่ีท่ีกว�างขวางนี้เองย�อม
มีมีผลกระทบโดยตรงต�อชีวิตความเปBนอยู�ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท�องถ่ินรับผิดชอบ 
 2.6.1.3 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ิน 
  จากองค�ประกอบของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินท่ีทําหน�าท่ีเก่ียวข�อง
กับชีวิตและคามต�องการของประชาชนอย�างกว�างขวางนี้เอง นโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินจึงมี
ความสําคัญอย�างยิ่งท้ังต�อประชาชน นักการเมืองท�องถ่ิน ส�วนราชการ และต�อองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินด�วยกันเอง เม่ือพิจารณาความสําคัญของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ิน สามารถพิจารณาได� 
4 มิติดังต�อไปนี้ (ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปZยากร หวังมหาพร, 2555) 
  1. ความสําคัญของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินต�อประชาชน กล�าวคือ 
ไม�ว�าจะเปBนการออกกฎหมาย การควบคุมพฤติกรรม การกระจายทรัพยากร และการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ย�อมส�งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต�อประชาชน 
  2. ความสําคัญของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินต�อนักการเมืองท�องถ่ิน 
กล�าวคือ เม่ือประชาชนเลือกนักการเมืองท�องถ่ินเข�ามาแล�ว หน�าท่ีของพวกเขาเหล�านั้นก็ย�อมท่ี
จะต�องดําเนินกิจการต�างๆ ตามท่ีประกาศเปBนนโยบาย และหากนโยบายท่ีดําเนินไปนั้นส�งผลต�อความ
เปBนอยู� ท่ีดี ข้ึนของประชาชน นักการเมืองท�องถ่ินก็จะได�รับความไว�วางใจจากประชาชนผ�าน
กระบวนการเลือกต้ัง 
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  3. ความสําคัญของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินต�อส�วนราชการ 
กล�าวคือ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจทําหน�าท่ีแทนหน�วยงานราชการ หรือหน�วยงานราชการอาจ
ทําหน�าท่ีแทนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ ตอบข�อหารือและ
กํากับดูแล 
  4. ความสําคัญของนโยบายสาธารณะระดับท�องถ่ินต�อองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินด�วยกันเอง กล�าวคือ อาจเปBนความร�วมมือ การทํางานร�วมกัน หรือแม�แต�การรวมกันจัดต้ังเปBน
สหการ 
 2.6.1.4 วัตถุประสงค�ของการบริการสาธารณะของท�องถ่ิน 
  การบริการสาธารณะของท�องถ่ินซ่ึงเปBนการจัดหาและส�งมอบบริการต�างๆ 
ให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินนั้นถือเปBนการดําเนินการจัดบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปBนต�อการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนเปBนบริการท่ีอํานวยความสะดวกสบายให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินเพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดีข้ึน การบริการสาธารณะของท�องถ่ินมีวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญ 4 ประการ
คือ (นราธิป ศรีราม, 2554) 
  1. เพ่ือตอบสนองกับความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน อํานาจหน�าท่ี
ในการบริการสาธารณะของท�องถ่ินโดยส�วนใหญ�จะเปBนเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปBน
ต�อการดําเนินชีวิตของประชาชน การจัดบริการต�างๆ ไม�ว�าจะเปBนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน การบริการทางการแพทย� การสาธารณสุข การบริการจัดการสาธารณูปโภค การจัดการ
ศึกษา ฯลฯ ล�วนเปBนการทําเพ่ือตอบสนองความจําเปBนหรือความต�องการพ้ืนฐานของประชาชนใน
ท�องถ่ินท้ังสิ้น และเม่ือประชาชนมีการแสดงออกซ่ึงความต�องการบริการสาธารณะท่ีอยู�ขอบเขต
อํานาจหน�าท่ีของท�องถ่ินแล�ว องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินก็ต�องทําหน�าท่ีในการตอบสนองความ
ต�องการดังกล�าวของประชาชน 
  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน การบริการ
สาธารณะของท�องถ่ินเม่ือสามารถตอบสนองความต�องการและแก�ไขปUญหาให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพและเปBนท่ีพึงพอใจของประชาชนแล�ว ย�อมนํามาซ่ึงการเสริมสร�างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินด�วย อันเนื่องมาจากประชาชนได�รับบริการด�านต�างๆ ท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท้ังบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาท่ีอยู�
อาศัย การสวัสดิการสังคม ฯลฯ คุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณะต�างๆ ท่ีท�องถ่ินจัดให�กับ
ประชาชนในท�องถ่ินจึงเปBนเสมือนตัวชี้วัดท่ีสําคัญประการหนึ่งในการวัดระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท�องถ่ินนั้นๆ เพราะเม่ือประชาชนในท�องถ่ินได�รับบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานในด�านต�างๆ อย�างท่ัวถึงครอบคุลมทุกกลุ�มคนแล�วย�อมส�งผลให�เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนในท�องถ่ินตามมาด�วย 
  3. เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน การบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาท้ังถ่ินนั้น
ครอบคลุมท่ังการบริการจัดการบริการเพ่ือแก�ไขสิ่งท่ีเปBนปUญหาของท�องถ่ิน การจัดกบริการเพ่ือการ
ธํารงรักษาสิ่งท่ีดีของท�องถ่ินให�คงอยู� และการจัดบริการเพ่ือสร�างสรรค�สิ่งท่ีดีให�เกิดข้ึนในท�องถ่ิน โดย
ในส�วนการบริการสาธารณะเพ่ือแก�ไขปUญหาของท�องถ่ินนั้นจะพบว�าในท�องถ่ินต�างๆ นั้นมีปUญหาอยู�
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หลากประการท่ีเปBนเหตุทําให�เกิดความเดือดร�อนแก�ประชาชนในท�องถ่ินซ่ึงปUญหาต�างๆ จําเปBนต�อง
ขจัดให�หมดสิ้นไป โดยทางแก�ปUญหาอาจกระทําด�วยการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพเพ่ือแก�ไขปUญหา  
  4. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากการปกครองท�องถ่ินเปBน
การปกครองท่ีเปBนผลมาจากการกระจายอํานาจของรัฐบาล แม�ว�าจะมีอิสระในการบริการและการ
ปกครองตนเองมากเพียงใดแต�ก็ไม�ใช�รัฐเอกราชท่ีจะมีอํานาจอธิปไตย การบริหารและการปกครอง
ของท�องถ่ินจึงต�องสอดคล�องและรองรับนโยบายของรัฐบาลซ่ึงรวมไปถึงการบริการสาธารณะของ
ท�องถ่ินด�วย เพราะอํานาจหน�าท่ีในการบริการสาธารณะของท�องถ่ินก็เปBนอํานาจหน�าท่ีท่ีมีการ
กระจายหรือถ�ายโอนมาจากรัฐบาล การดําเนินการบริการสาธารณะของท�องถ่ินท่ีสอดคล�องรองรับกับ
นโยบายของรัฐจึงเปBนเสมือนการช�วยให�นโยบายของรัฐบาลบรรลุผล พร�อมๆ กับช�วยในการแบ�งเบา
ภาระงานของรัฐบาลในการดําเนินการบริการสาธารณะ 
 2.6.1.5 หลักการบริการสาธารณะให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ความหมายของการบริการสาธารณะ (Public Services Management) 
นั้น หมายถึง การบริหารและดําเนินการใช�ทรัพยากรต�างๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน
ท่ัวไป โดยการบริการสาธารณะจะเปBนไปในลักษณะของการท่ีมีองค�การหรือหน�วยงานและเจ�าหน�าท่ีผู�
บริการทําหน�าท่ีปฏิบัติการรับใช� อํานวยความสะดวก แก�ปUญหา ตลอดจนตอบสนองความต�องการใน
ด�านหรือเรื่องต�างๆ ให�แก�ประชาชน ในขณะท่ีการบริการสาธารณะของท�องถ่ิน (Local Services 
Management) หมายถึง การบริหารและดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการปฏิบัติการ
รับใช�และการอํานวยความสะดวกต�างๆ ตอบสนองความต�องการและการแก�ไขปUญหาให�แก�ประชาชน
ในท�องถ่ิน โดยการดําเนินการบริหารจะเปBนไปตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(นราธิป ศรีราม, 2554) 
  สําหรับแนวทางการบริการสาธารณะให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของ
ไทยนั้น ตามแผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีสาระสําคัญเก่ียวกับการถ�าย
โอนภารกิจหน�าท่ีท่ีรัฐดําเนินการอยู�ในปUจจุบันให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และหลักสําคัญซ่ึง
คณะกรรมการการกระจายอํานวยให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ใช�เปBนหลักการสําคัญในการ
ประกอบการพิจารณาเพ่ือการถ�ายโอนภารกิจหน�าท่ีประกอบด�วย 4 หลักการสําคัญ ได�แก� (วุฒิสาร 
ตันไชย, ม.ป.ป) 
  1. หลักผลประโยชน�มหาชนของรัฐ (Public Interest) โดยหลักความ
รับผิดชอบของท�องถ่ินแต�ละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะสะท�อนให�เห็นว�ามีภารกิจบางประเภท หรือ
บางอย�างท่ีรัฐยังคงต�องสงวนไว�สําหรับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติเอง ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�แก�คน
ส�วนรวมและเพ่ือเสถียรภาพและความม่ันคงของประเทศ อาทิ (1) ภารกิจด�านการปtองกันประเทศ 
เช�น กิจการทหาร (2) ภาระหน�าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร�อยภายใน เช�น กิจการตํารวจ         
(3) ภารกิจด�านการรักษาความม่ันคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ (4) ภารกิจด�านการเปBนตัวแทน
ในด�านความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ เช�น กิจการทางการทูต ภารกิจดังกล�าวข�างต�นถือเปBนภารกิจ
รวมของชาติ ซ่ึงรัฐบาลส�วนกลางยังคงต�องดําเนินการต�อไป ส�วนภารกิจท่ีถือว�าน�าจะเปBนความ
รับผิดชอบโดยตรงขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�ว�าจะเปBนองค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 
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หรือองค�การบริหารส�วนตําบล ก็ควรจะเปBนภารกิจท่ีเก่ียวข�องกับท�องถ่ินนั้นโดยเฉพาะ และเปBนไป
เพ่ือสนองตอบความต�องการของคนในท�องถ่ิน โดยมีลักษณะ คือ เปBนกิจการท่ีเปBนไปเพ่ือสนองความ
ต�องการของคนในท�องถ่ินนั้น ท่ีสามารถแยกออก หรือมีลักษณะท่ีแตกต�างจากท�องถ่ินอ่ืนได� เช�น การ
จัดการขยะมูลฝอย การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก และทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการจัด
การศึกษาข้ันตํ่า เปBนต�น 
  2. ห ลั ก ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบข อง ท� อ ง ถ่ิ น ใ น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร  ( Local 
Accountability) หลักการท่ัวไปท่ีจะทําให�สามารถแบ�งภารกิจระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�
ละประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต�างกันอย�างไร หลักการท่ัวไปประการหนึ่งท่ีจะชี้ให�เห็น
ว�าภารกิจใดจะส�งมอบให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบใด จะต�องพิจารณาหลักสําคัญ ซ่ึง
ได�แก� ผลท่ีเกิดข้ึนหรือผู�ได�รับผลประโยชน�จากการบริการสาธารณะนั้นต้ังอยู�ในถ่ินฐานอยู�ในเขตพ้ืนท่ี
ใด ยกตัวอย�างเช�น ถ�าการบริการสาธารณะใดส�งผลต�อคนในเขตพ้ืนท่ีท�องถ่ินนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมี
การถ�ายโอนการให�การบริการสาธารณะดังกล�าวให�โดยตรง เช�น โอนไปให�องค�การบริหารส�วนตําบล 
หรือ เทศบาล แต�ภารกิจใดท่ีเปBนภารกิจท่ีต�องมีผลกระทบต�อคนจํานวนมาก มากกว�าเขตพ้ืนท่ีท�องถ่ิน 
ก็ควรจะส�งมอบภารกิจนั้นๆ ให�กับองค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) เปBนต�น 
  3. ความสามารถของท�องถ่ิน (Local Capability) หลักความสามารถของ
ท�องถ่ิน เปBนหลักการท่ีกล�าวถึงเรื่องความพร�อมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ว�าการจัดสรร
กิจกรรมหรือภารกิจใดก็ตามไปให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละประเภทนั้น ต�องคํานึงถึงความ
พร�อมของแต�ละองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วย และแม�ว�าความพร�อมของท�องถ่ินไม�ได�เปBนเง่ือนไข
ของการมอบภารกิจนั้นๆ หากแต�เปBนเง่ือนไขในการกําหนดเง่ือนเวลาและความพยามยามท่ีจะเพ่ิมขีด
ความสามารถให�กับท�องถ่ินในการจัดการ ฉะนั้น ถ�าบอกว�าท�องถ่ินยังไม�พร�อมในการจัดการ ก็มีความ
จําเปBนท่ีส�วนราชการจะต�องมีแผนพัฒนาความพร�อมให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือรองรับ
การบริการสาธารณะ เพ่ือให�สามารถการบริการสาธารณะเหล�านั้นได� ฉะนั้น ความพร�อมจะไม�ใช�
มูลเหตุของการท่ีบอกว�ากิจการนั้นๆ จะไม�สามารถถ�ายโอนไปให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได� 
นอกจากนั้นในเรื่องของหลักความสามารถแล�ว การจัดโครงสร�างเพ่ือรองรับการบริหารงานใหม�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สภาพในอนาคตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปBนทิศทางในอนาคต 
โครงสร�างต�างๆ หรือการจัดองค�กรต�างๆ ของท�องถ่ินต�องเปลี่ยนแปลงไป เพราะภารกิจจํานวนหนึ่งได�
ส�งมอบ เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ และภารกิจใหม�ไปด�วย แต�อย�างไรก็ตามโครงสร�างท่ีจะรองรับ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะรองรับภารกิจอันใหม�นั้น จะต�องจัดโครงสร�างเท�าท่ีจําเปBน ซ่ึง
อาจจะไม�จําเปBนท่ีจะต�องให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีโครงสร�างขนาดใหญ�มากเกินไปท่ีจะไปทําให�
การทํางานเกิดความทับซ�อน หรือกลายเปBนปUญหาภาระค�าใช�จ�ายด�านบุคลากร ฉะนั้นโครงสร�างท่ีจะ
เกิดข้ึนใหม�จะเปBนโครงสร�างเท�าท่ีจําเปBน ท่ีถือว�าเปBนงานหลัก หรือเปBนงานพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน แต�หากท�องถ่ินใดมีความต�องการท่ีจะจัดงานบางเรื่องท่ีอาจเปBนงานเฉพาะ เช�น 
งานท�องเท่ียว องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถท่ีจะดําเนินการได�เอง ซ่ึงอาจไม�อยู�ในโครงสร�าง
หลักท่ีต�องเหมือนกันท่ัวประเทศ ข้ึนอยู�กับความต�องการ หรือความจําเปBนในแต�ละพ้ืนท่ีเปBนหลัก 
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ฉะนั้นในเรื่องหลักความสามารถขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ก็จึงเปBนเรื่องการการสร�างความ
พร�อม การเตรียมความพร�อม และการจัดโครงสร�างเพ่ือการรองรับ 
  4. หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) หลัก
ประสิทธิภาพในการจัดบริการเปBนหลักท่ีให�ความสําคัญกับการประหยัด ขนาดของการลงทุน หรือการ
คํานึงถึงต�นทุนในการบริการสาธารณะ เม่ือถ�ายโอนให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือดําเนินการ
แทนรัฐบาล หรือหน�วยงานราชการแล�วนั้น ต�องคํานึงและพิจารณาด�วยกว�าจะทําให�ต�นทุนแพงข้ึน
มากน�อยขนาดไหน หากเปBนต�นทุนท่ีแพงข้ึนมากๆ แนวทางก็คือ จําเปBนต�องมีการร�วมกันมากข้ึน
ระหว�างท�องถ่ินอ่ืน ไม�ว�าจะเปBนท�องถ่ินรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบอ่ืนๆ กิจกรรมบางอย�าง หรืองาน
บางอย�างท่ีมีการถ�ายโอน หรือจะมีการส�งมอบให�กับท�องถ่ินแล�ว ท�องถ่ินอาจมีความจําเปBนท่ีต�องหา
ยุทธศาสตร�ในการทํางานร�วมกันให�มากข้ึน เพ่ือให�ขนาดของการลงทุนถูกลง  
  นอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน�ของประชาชน
โดยรวมยังคงต�องพิจารณาถึงการสร�างหลักประกันด�านคุณภาพในการบริการสาธารณะ กล�าวคือ เม่ือ
ส�วนกลาง หรือส�วนกลางและภูมิภาคยุติการบริการสาธารณะบางอย�างลง และส�งมอบการบริการ
สาธารณะให�กับท�องถ่ินเพ่ือดําเนินการ สิ่งสําคัญท่ีเปBนหลักการท่ัวไป คือท�องถ่ินต�องดําเนินการบริการ
สาธารณะนั้นให�มีคุณภาพไม�น�อยกว�าสิ่งท่ีราชการส�วนกลางเคยทํา ฉะนั้น หลักประกันด�านคุณภาพ
การจัดบริการจึงเปBนเรื่องจําเปBนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องยึดถือไว� หลักเกณฑ�มาตรฐานซ่ึง
ถือว�าเปBนมาตรฐานในส�วนของราชการ หรือเปBนมาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสําคัญในการท่ีจะไป
กําหนดว�าท�องถ่ินจําเปBนต�องทําให�ถึงข้ันตํ่าของมาตรฐานนั้นอย�างไร 
 2.6.2 ยุทธศาสตร�การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  กลยุทธ�หรือยุทธศาสตร�มีท่ีมาจากภาษากรีก คือ strategos หมายถึง “ท่ัวไป” 
(General) (Higgins & Vincze, 1993) ต�อมาได�ถูกนํามาใช�ในด�านการทหารและการทําสงครามใน
ความหมายของศิลปะการบัญชากองทัพ (The Art of Generalship) มาต้ังแต� 400 ป� ก�อนคริสตกาล 
โดยในช�วงทศวรรษท่ี 1950 องค�กรภาคธุรกิจเอกชนได�เริ่มนําเอาแนวคิดทางกลยุทธ�มาใช�ในการแก�ไข
ปUญหาการขององค�กรและใช�ในวงกว�างอย�างรวดเร็วในช�วงทศวรรษ 1970s-1980s โดยเฉพาะอย�าง
ยิ่งการสร�างความได�เปรียบในการแข�งขัน โดยยกย�องว�ากลยุทธ�เปBนแผนหลักในการดําเนินงานของ
องค�กรท่ีจะทําให�บรรลุวัตถุประสงค�และวิสัยทัศน�ขององค�กร ปรกรณ� ปรียากรณ� (2552) อธิบายคํา
ว�ากลยุทธ� หรือ ยุทธศาสตร� ว�ามีรากฐานมาจากศาสตร�ทางการทหาร ในภาษาอังกฤษคือคําว�า 
“STRATEGY” โดยมีรากฐานมาจากคําว�า “STRATEGOS” ในภาษากรีกโบราณ ถ�าเปBนคํานามมี
ความหมายว�า “นายพลผู�นําทัพ” แต�ถ�าใช�เปBนคํากิริยาจะหมายถึง “การวางกลวิธีเพ่ือโจมตีฝhายศัตรู
ด�วยการใช�กําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ�อย�างมีประสิทธิภาพและได�ผล คือ ได�รับชัยชนะ หาก
พิจารณาจากทางประวัติศาสตร�จะพบว�าแนวคิดเชิงกลยุทธ�หรือยุทธศาสตร�ทางการทหารนั้น ถือกันว�า 
ตําราพิชัยสงครามของนักยุทธศาสตร�ชาวจีน ชื่อ ซุนวู (Zun Tzu) ซ่ึงถูกบันทึกไว�เม่ือประมาณ 2,400 
ป�มาแล�ว (ภายหลังมีการแปลออกเปBนภาษาต�างๆ มากมาย แต�ท่ีมีชื่อเสียงและได�รับการอ�างอิงมาก
ท่ีสุด คือ ฉบับภาษาอังกฤษชื่อว�า The Art of War) ถือเปBนจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญ นอกจากนี้ยังมีงาน
เขียนของนักการทหารชาติอ่ืน เช�น งานของชาวญ่ีปุhน ชื่อ มิยาโมโต มูซาชิ (Miyamoto Musashi) 
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เรื่อง The Book of the Five Rings และงานเขียนของนักรัฐประศาสนศาสตร�ชาวอินเดีย ชื่อ เกาติลยา 
เรื่อง Arthasastra เปBนต�น ได�มีส�วนสําคัญในการผลักดันให�ความสนใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ�ใน
องค�กรภาครัฐเกิดข้ึนและถือเปBนการบุกเบิกท่ีสําคัญ 
  สําหรับในทางบริหารท่ัวไปและการบริหารธุรกิจ ความสนใจอย�างแท�จริงอาจจะเริ่ม
ไม�นานนัก กล�าวคือ ในช�วงทศวรรษท่ี 1950 มูลนิธิฟอร�ดภายใต�การนําของโรเบิร�ต แมคนามารา 
(Robert Mcnamara) อดีตผู�บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริการะหว�างสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
ร�วมกับมูลนิธิคาร�เนกี ได�สนับสนุนให�นักวิชาการของมหาวิทยาลัยต�างๆ ในสหรัฐอเมริกาหลาย
มหาวิทยาลัยทําการวิจัยในเชิงประยุกต�ยุทธศาสตร�ทางการทหารจากผลงานของกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือนํามาใช�ประโยชน�ในการเรียนการสอนทางการบริหาร สําหรับผลงานวิจัยเชิงบุกเบิก 
คือ งานของ อาร� เอ กอร�ดอน (R.A.Gordon) และ เจ อี เฮาเวลล� (J.E.Howell) เรื่อง Higher 
Education for Business ท่ีเสนอให�การศึกษาด�านการบริหารจําเปBนต�องขยายขอบเขตให�กว�างข้ึน
และผนวกเอาวิชาด�านนโยบายธุรกิจเข�าไว�ในหลักสูตรด�วย ท้ังนี้เพ่ือสร�างให�นักบริหารมีทักษะในการ
แก�ปUญหา (Problem Solving) มากยิ่งข้ึน จนเปBนท่ีปรากฏชัดว�า นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 1960 เปBนต�น
มา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด (Harvard Business School) ได�รับการยอมรับว�าเปBน
แกนสําคัญของการบุกเบิก ขัดเกลา และผลักดันให�การศึกษาด�านการจัดการเชิงกลยุทธ�กลายมาเปBนแนวคิด
ท่ีน�าสนใจในปUจจุบันและมีผลต�อการพัฒนาธุรกิจของโลกตะวันตกเปBนอันมาก (ปรกรณ� ปรียากรณ�, 2552) 
สําหรับไมเคิล อี พอร�เตอร� (Michael E. Porter) ถือเปBนนักวิชาการชื่อดังทางด�านกลยุทธ�คนสําคัญซ่ึง
ใน พ.ศ. 2539 เขาได�เขียนบทความชิ้นหนึ่ง ชื่อ What is Strategy? ลงในวารสาร Harvard 
Business Review โดยระบุว�ากลยุทธ�การแข�งขัน (Competitive Strategy) คือการสร�างความ
แตกต�าง (Make Different) โดยองค�กรจะต�องเลือกชุดของกิจกรรมท่ีแตกต�างจากสิ่งท่ีคู�แข�งทําเพ่ือ
สร�างคุณค�าและความแตกต�างในสายตาของลูกค�าหรือผู�รับบริการ 
  Beatrice Heuser (2010) อธิบายว�า กลยุทธ� (Strategy) หรือ ยุทธศาสตร� เปBน
ศัพท�ท่ีมีกําเนิดในทางทหาร หมายถึง แผนการปฏิบัติซ่ึงวางเพ่ือให�บรรลุเปtาประสงค�จําเพาะ กลยุทธ�
หรือยุทธศาสตร� ในทางทหารนั้นแตกต�างจากยุทธวิธี  ซ่ึ งว� าด�วยการดําเนินการรบปะทะ 
(Engagement) ขณะท่ียุทธศาสตร�นั้นว�าด�วยวิธีการเชื่อมโยงการรบปะทะต�างๆ เข�าด�วยกัน คําถาม
ท่ีว�า "จะสู�รบอย�างไร" เปBนปUญหาทางยุทธวิธี แต�ข�อกําหนดและเง่ือนไขซ่ึงมีการสู�รบกันและความ
เหมาะสมในการสู�รบกันนั้นเปBนปUญหาทางยุทธศาสตร� ซ่ึงเปBนส�วนหนึ่งของการสงคราม (Warfare) สี่
ระดับ ได�แก� วัตถุประสงค�ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร�หลัก, ยุทธศาสตร�, ปฏิบัติการและยุทธวิธี นัก
คิดคนหนึ่งนิยามยุทธศาสตร�ไว�ว�าเปBนวิถีอย�างครอบคลุมในอันท่ีจะพยายามปฏิบัติเพ่ือผลปลายทาง
การเมือง รวมท้ังการข�มขู�หรือการใช�กําลังอย�างแท�จริง ในวิภาษวิธีแห�งเจตจํานง ซ่ึงจําต�องมีอย�างน�อย
สองฝhายในความขัดแย�งหนึ่งๆ ฝhายเหล�านี้ มีปฏิสัมพันธ�กัน และดังนั้นยุทธศาสตร�จะประสบ
ความสําเร็จน�อยครั้งหากไม�แสดงความสามารถในการดัดแปลง 
  สมชาย ภคภาสน�วิวัฒน� (2545) อธิบายว�า กลยุทธ� หมายถึง การตัดสินใจท่ีสัมพันธ�
กับการคาดการณ�การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม เปBนการตัดสินใจบนฐานของสมมติฐานการ
ปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมในอนาคต  
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  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2542 (2542) ให�ความหมายว�า 
ยุทธศาสตร� หมายถึง วิชาว�าด�วยการพัฒนาและการใช�อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และ
กําลังรบทางทหารตามความจําเปBนท้ังในยามสงบและยามสงคราม และหากเปBนคําวิเศษณ� จะ
หมายความว�า ท่ีมีความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังรบทางทหาร ท้ังในยามสงบ
และยามสงคราม เช�น จุดยุทธศาสตร� ส�วนคําว�า กลยุทธ� หมายถึง การรบท่ีมีเล�ห�เหลี่ยมหรือวิธีการท่ี
ต�องใช�กลอุบายต�างๆ หรือเล�ห�เหลี่ยมในการต�อสู� 
  แม�จะยังไม�มีความชัดเจนเก่ียวกับคําจํากัดความท่ีตรงกัน แต�หากพิจารณาดีแล�วจะ
พบว�ามีส�วนท่ีสอดคล�องกันพอสมควร กล�าวคือ กลยุทธ�หรือยุทธศาสตร�อย�างท่ีมักเรียกกันนี้ หมายถึง
กลวิธีหรือแนวทางท่ีองค�กรเลือกใช�อย�างมีชั้นเชิง แล�วทําให�องค�กรมีความได�เปรียบในการแข�งขันท้ังท่ี
เอาจริงแล�วการบริหารเชิงกลยุทธ�มักจะถูกนําไปใช�กันในแวดวงธุรกิจเอกชนมากกว�า แต�ทว�า เนื่อง
ด�วยเหตุผลนานัปการ ณ ขณะนี้ การบริหารเชิงกลยุทธ�ได�แพร�หลายเข�ามาเปBนส�วนหนึ่งของการ
บริหารงานภาครัฐ 
  เฮนรี่ มินซ�เบิร�ก (Henry Mintzberg, 1994) ศาสตราจารย�ด�างด�านการบริการแห�ง
มหาวิทยาลัยกิล ประเทศแคนาดา ได�อธิบายความหมายของกลยุทธ�โดยอาศัยหลัก 5Ps ซ่ึง
ประกอบด�วย แผน (Plan) รูปแบบ (Pattern) ตําแหน�ง (Position) ทัศนภาพหรือมุมมอง 
(Perspective) และการเดินหมากหรือแผนลวง (Ploy) ดังต�อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ความหมายของกลยุทธ�ในทัศนะของ Henry Mintzberg 
ท่ีมา: เรียบเรียงจาก Henry Mintzberg (1994) 
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 1. กลยุทธ�คือแผน (Strategy is a Plan) กิจการท้ังหลายกําหนดกลยุทธ�ข้ึนเพ่ือใช�
เปBนสิ่งท่ีกําหนดทิศทาง (Direction) หรือ เปBนแนวทางการดําเนินงานในอนาคต (A Guide or 
Course of Action into the Future) หรือวิถีทางในการท่ีจะก�าวเดินจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ซ่ึงถ�า
พิจารณาในความหมายนี้จะเห็นได�ว�า องค�การทุกประเภทล�านมีกลยุทธ�เพ่ือรับมือกับสถานการณ�
ต�างๆ ท้ังสิ้น เพราะทุกองค�การจะมีแนวทางการดําเนินงาน ไม�ว�าจะเปBนทางการหรือไม�เปBนทางการก็
ตาม ดังนั้น กลยุทธ�ในความหมายนี้จึงหมายถึงแผนนั้นเอง 
 2. กลยุทธ�คือรูปแบบ (Strategy is a pattern) กลยุทธ�ในความหมายท่ีสองเปBน
เรื่องเก่ียวกับแบบแผนด�านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเปtนอย�างต�อเนื่องในแต�ละช�วงเวลา 
(Consistency in Behavior Overtime) อันสะท�อนว�าในการวางแผนงานในอนาคตจําเปBนต�อง
คํานึงถึงวิวัฒนาการขององค�การท่ีสืบเนื่องจากอดีต และขณะเดียวกันการใช�บทบาทของนักบริหารใน
การวางแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจําเปBนต�องคํานึงถึงความสามารถหรือความคาดหวังของผู�ปฏิบัติได�เพราะ
ในหลายกรณีปรากฏว�าเจตนารมณ�เชิงกลยุทธ�หรือสิ่งท่ีผู�บริหารต้ังใจจะทํา (Intended Strategies) 
อาจเปBนไปไม�ได� แต�ผู�ปฏิบัติอาจใช�ความชํานาญด�านต�างๆ ปรับกลยุทธ�ในระหว�างปฏิบัติ (Emergent 
Strategies) จนแปรเปลี่ยนเปBนกลยุทธ�ท่ีเกิดข้ึนจริง (Realized Strategies) ก็ได�  
 3. กลยุทธ�คือตําแหน�ง (Strategy is a Position) กลยุทธ�ในความหมายท่ีสามเน�น
ไปท่ีความสําคัญของฐานะหรือตําแหน�งของกิจการในสนามการแข�งขัน ดังนั้นสินค�าหรือบริการท่ีเสนอ
ออกไปจําเปBนต�องเมาะสมกับความต�องการของลูกค�าแต�ละประเภทหรือแต�ละตลาด (The 
Determination of Particular Products In Particular Markets) ในความหมายนี้แสดงให�เห็นว�า 
การขาดความเข�าใจฐานะหรือตําแหน�งทางการตลาดหรือการขาดความรู� ท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
สภาพแวดล�อมในการแช�งขัน ย�อมจะนําไปสู�ความล�มเหลวในการเสนอบริการต�างๆ ด�วย  
 4. กลยุทธ�คือทัศนภาพหรือมุมมอง (Strategy is a Perspective) ในความหมายท่ี
สี่เน�นความสําคัญของการพิจารณาสภาพท่ีแท�จริงภายในองค�การหรือคุณลักษณะ (Character) ท่ี
น�าจะเปBนขององค�การ ซ่ึงทัศนภาพ หมายถึงวิธีการดําเนินงานท่ีต�องการให�คนในองค�การยึดถือ
ร�วมกัน (Organization’s way of doing Things) ดังท่ีป�เตอร�ดรัคเกอร�ใช�สํานวนว�า แนวคิดในการ
ดําเนินธุรกิจ (concept of the business) ซ่ึงถือเปBนจุดมุ�งหมายท่ีต�องการให�สมาชิกขององค�การ
ยึดถือร�วมกัน ตัวอย�างเช�น แมคโดนัลด�ส (McDonald’s) มีชื่อเสียงข้ึนมาจาการมุ�งเน�นให�องค�การของ
ตนยึดถือหลักการท่ีประกอบด�วย คุณภาพ บริการ สะอาด และให�คุณค�าท่ีดีงาม (Quality, Service, 
Cleanliness and Value) 
 5. กลยุทธ�คืออุบายหรือแผนลวง (Strategy is a Ploy) ในความหมายท่ีห�าเปBน
ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงเปBนอย�างยิ่ง กล�าวคือ มีลักษณะของการใช�ความคิดท่ีแยบยลเพ่ือสร�าง
ความได�เปรียบจากคู�ต�อสู� เปBนรูปแบบความคิดท่ีต้ังใจลวงให�เข�าใจผิดหรือการเอาชนะด�วยเล�ห�
สติปUญญา ในสถานการณ�ท่ีมีการต�อสู�หรือการแข�งขันสิ่งท่ีทุกคนต�องการคือการเอาชนะเพราะนั้นคือ
เดิมพันท่ีสําคัญ ดังนั้น ในความจําเปBนเช�นนั้นทุกฝhายจึงต�องว�างกลยุทธ�โดยคํานึงถึงการใช�อุบายในการ
ดําเนินงาน (Maneuver) ไม�ว�าจะเปBนกุศโลบายหรือเล�ห�เหลี่ยม หรือกลวิธี (Tactics) ในการเดิน
หมาก เดินเกมส� เพ่ือเอาชนะฝhายตรงข�ามให�ได� (A Specific Maneuver Intended to Outwit an 
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Opponent or Competitor) ในความหมายนี้โดยเนื้อแท�แล�วเปBนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเสมอในการแข�งขัน
ทางธุรกิจหรือในการเจรจาต�อรองระหว�างกลุ�มผลประโยชน� รวมท้ังการต�อรองทางการค�าระหว�าง
ประเทศ และท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือในการทําสงคราม ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ�ในแง�นี้ถือได�ว�าเปBนเรื่องท่ี
เก�าแก�ดั้งเดิม 
 โดยสรุป จากท่ีอธิบายมาข�างต�นทําให�สามารถอธิบายได�ว�ายุทธศาสตร� (Strategy) 
หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือสร�างความได� เปรียบในการแข�งขัน (Competitive 
Advantage) อันเกิดจากการวิเคราะห�ท้ังจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค (หรือความท�าทาย) 
แล�วกําหนดเปBนแนวทางหรือกลวิธีในการปฏิบัติ (Tactic) เพ่ือให�เปBนไปตามวัตถุประสงค�สูงสุดท่ีได�ต้ัง
ไว� อันเปBนการแสดงถึงเปtาหมายและทิศทางของการบริหารจัดการ และสามารถสรุปได�ว�า คําว�า
ยุทธศาสตร�มีลักษณะเปBนศาสตร�หรือหลักวิชา ในขณะท่ีคําว�ากลยุทธ�จะมีลักษณะของวิธีการนําไป
ปฏิบัติ ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic Management) จึงหมายถึงการจัดการองค�การใน
ลักษณะท่ีมีการวิเคราะห�คาดการณ�ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมทางด�านต�างๆ จากท้ัง
ภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการบริหารองค�กรนั้นๆ อย�างเปBนระบบ ตลอดจนมีการวางแผนอย�าง
เปBนข้ันตอน และมีการวิเคราะห�อย�างมีหลักเกณฑ�ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือเปBนองค�กรหลักในการบริการสาธารณะให�แก�
ประชาชนในท�องถ่ิน ดังนั้นเพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถการบริการสาธารณะได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีการกําหนดยุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินออกเปBน 4 ด�าน ได�แก� (วุฒิสาร ตันไชย, 2552) 
 1. ด�านการศึกษา องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรให�ความสําคัญกับการให�
การศึกษาแก�ประชาชนในท�องถ่ิน ซ่ึงการให�การศึกษาสามารถมองได�ท้ัง 2 นัย คือ การให�การส�งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาในระบบและการให�การส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ซ่ึง
การศึกษานอกระบบนี้เองจะเปBนการเติมในส�วนท่ีขาดให�แก�กลุ�มบุคคลต�างๆ และเปBนการเติมข�อมูล 
ความรู�เก่ียวกับท�องถ่ินให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน อาทิ การจัดให�มีพิพิธภัณฑ�ท�องถ่ิน ซ่ึงเปBนสถานท่ี
บอกเล�าเรื่องราว ประวัติศาสตร�ความเปBนมาและการดํารงอยู�ของชุมชนในอดีต การจัดให�มีห�องสมุด
เคลื่อนท่ีหรือการจัดรายการวิทยุชุมชนของท�องถ่ิน เปBนต�น การให�การศึกษาซ่ึงมีความเข่ือมโยงกับวิถี
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปUญญาท�องถ่ินเหล�านี้จะมีส�วนสําคัญในการสร�างความภาคภูมิใจให�
ประชาชนในท�องถ่ินและก�อให�เกิดความเปBนเจ�าของและสร�างให�ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง
และสุดท�ายจะส�งผลให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมทางการเมืองท้ังในระดับท�องถ่ินและในระดับชาติ 
การให�การศึกษาถือเปBนความรับผิดชอบขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงสามารถจําแนกประเด็น
ของความรับผิดชอบได� 3 ประการ ได�แก�  
  1) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย เพราะเปBนอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในการจัดการศึกษา ซ่ึงถูกกําหนดไว�โดยกรอบกฎหมายใน 3 ลักษณะ ได�แก� (1) เปBน
อํานาจหน�าท่ีซ่ึงกําหนดไว�ในกฎหมายจัดต้ังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกประเภท ไม�ว�าจะเปBน
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล พระราชบัญญัติ
เทศบาล เปBนต�น (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
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ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ (3) กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ต�างๆ ในลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้แล�วตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งมาตรา 42 และ 43 เปBนสิ่งท่ีสะท�อนให�เห็นว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีสิทธิในการจัด
การศึกษาเนื่องจากได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีประสงค�จะจัดการศึกษาต�องผ�านเกณฑ�
ประเมินความพร�อมท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
  2) ความรับผิดชอบทางสังคม ซ่ึงเปBนความรับผิดชอบท่ีองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�องดูแลสมาชิกในท�องถ่ิน เนื่องจากเปBนองค�กรท่ีมีบทบาทในฐานะท่ีเปBนองค�กรท่ีบริหาร
จัดการบริการสาธารณะให�กับประชาชนตามแนวทางการกระจายอํานาจท่ีมีท้ังอํานาจหน�าท่ี 
งบประมาณ และบุคลากร รวมท้ังความจําเปBนต�องมีความรับผิดชอบทางสังคมต�อประชาชน 
  3) ความรับผิดชอบทางการเมือง เพราะเม่ือประชาชนเลือกผู�แทนเข�าไปทํางาน
ในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแล�ว ผู�แทนจะหลายเปBนนักการเมืองท�องถ่ิน ซ่ึงการเปBนนักการเมือง
ท�องถ่ินจะต�องแสดงความรับผิดชอบหรือความผูกพันทางนโยบายท่ีจะต�องดําเนินการตามท่ีหาเสียง
เลือกต้ังและต�องบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีดีให�กับประชาชน  
  ท้ังนี้ปUจจัยแห�งความสําเร็จในการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ได�แก� (1) ความเปBนอิสระ (Autonomy) ฉะนั้นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงต�องใช�ความเปBนอิสระ
ในเรื่องของการจัดการศึกษา อาทิ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถจะต�องครูต�างชาติมาสอน
ภาษาต�างชาติ เช�น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เปBนต�น สําหรับการใช�ความเปBนอิสระขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเองสามารถดําเนินการได�ในหลายเรื่อง อาทิ ในส�วนของการสร�างหลักสูตรท่ีผสมผสาน
หรือมีดุลยภาพระหว�างการศึกษาในระบบท่ีเปBนเรื่องของความต�องการด�านวิชาการ (Core 
Competent) กับสิ่งท่ีเปBนความจริงกับสิ่งท่ีเปBนโลกของความจริงในแต�ละท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ซ่ึงก็คือ
การสร�างนวัตกรรมผ�านหลักสูตรท่ีมีความสอดคล�องกับชีวิต (2) เปBนความเปBนอิสระทางความคิดและ
วิธีการสอน ซ่ึงสามารถสอนและถ�ายทอดให�แก�นักเรียนโดยวิธีการท่ีหลายกหลายและน�าสนใจ โดย
เปBนอิสระขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการท่ีจะบริหารท้ังลุคลากรในท�องถ่ิน ทรัพยากร และภูมิ
ปUญญาท�องถ่ิน (3) การมีส�วนร�วม ซ่ึงเปBนการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของผู�ปกครองของโรงเรียน 
ซ่ึงในการมีส�วนร�วมนี้เปBนท้ังการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ วางทิศทางและดําเนินงานร�วมกับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน สถานศึกษา และนักเรียน 
  นอกจากนี้การศึกษายังเปBนปUจจัยสําคัญของในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท่ี
ปรากฏรูปธรรมอย�างชัดเจนในปฏิญญาว�าด�วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ท่ีได�เน�นย้ําความสําคัญของการศึกษาซ่ึงเปBนกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุ
วิสัยทัศน�อาเซียน 2020 ดังนั้นและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงต�องเร�งดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังต�อไปนี้ 
  1) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการจัดการศึกษา 
โดยมองว�าการจัดการศึกษาต�องเน�นการเรียนรู�และการเรียนรู�ก็คือการการเชื่อมโยงทุกสรรพ
สิ่งแวดล�อมเข�าด�วยกันอย�างสอดคล�องและสมดุล ท้ังนี้เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความรู�ในด�านวิชาการและ
ความรู�เทาทันต�อโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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  2) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องให�ความสําคัญกับการส�งเสริมการศึกษาท้ังใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยมองว�าการศึกษาคือการศึกษาตลอดชีวิตและทุกคนใน
ท�องถ่ินมีสิทธิท่ีจะได�รับการส�งเสริม สนับสนุน ด�านการศึกษาอย�างเท�าเทียมกัน 
  3) ในการส�งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ควรเร�งรัดพัฒนาและส�งเสริม
บุคลากรด�านการศึกษา เพราะในโรงเรียนควรจะต�องมีครูท่ีชํานาญด�านการศึกษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
(หมายถึงการเพ่ิมข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ) โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถ
ดําเนินการจัดจ�างครูท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง เฉพาะสาขาได�โดยอิสระและสามารถให�ครูคน
ดังกล�าวสอนในหลายๆ โรงเรียนท่ีสังกัดกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและในส�วนของการส�งเสริม
ความรู�และพัฒนาทักษะในการสอน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องให�ความสําคัญกับการศึกษา 
การอบรม การประชุมสัมมนา อันจะเปBนการเพ่ิมทักษะในการสอน นอกจากนี้แล�วยังจะต�องให�
ความสําคัญกับการศึกษาดูงานท้ังในต�างประเทศและในประเทศเพ่ือเปZดโลกทัศน�และมุมมองของ
ครูผู�สอนให�กว�างข้ึน 
  4) นอกจากนี้องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องปUบปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา
รูปแบบการบริหารานภายในให�มีความเหมาะสม สอดคล�องกับภาระงานด�านการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิ 
การปรับโครงสร�างองค�กร การปรับและมอบอํานาจในการบริหารงบประมาณ ด�านบริหารงานบุคคล 
ด�านการศึกษาให�แก�ผู�บริหารสถานศึกษามากข้ึน การยกเลิก ผ�อนคลายกฎระเบียบต�างๆ ท่ีเปBนปUญหา 
อุปสรรคในการศึกษาขององค�การปกครองส�วนท�องถ่ินท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร การ
บริหารจัดการ 
  5) การจัดต้ังชมรมผู�บริหารและครูในสถานศึกษาอันเปBนความร�วมมือระหว�างครู
และผู�บริหารสถานศึกษาในระดับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเดียวกัน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ใกล�เคียง องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดเดียวกัน และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในระดับภาค 
ท้ังนี้เนื่องจาก “ชมรม” จะเปBนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู� ข�อมูลและเปBนเวทีสําหรับการ
พัฒนาความรู� ความสามารถและทักษะในด�านการสอนและการบริหารการศึกษา 
  6) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการศึกษาและการเรียน
การสอนและการพัฒนาศูนย�การเรียนรู� แหล�งข�อมูล ศูนย�ข�อมูล ศูนย�การศึกษาต�างๆ เปBนศูนย�การ
เรียนรู�ท่ีให�ท้ังความรู�ในศาสตร�วิชาการและศาสตร�ว�าด�วยการใช�ชีวิต ประการสําคัญศูนย�ความรู�เหล�านี้
จะต�องเปBนศูนย�ท่ีมีชีวิต และตอบสนองต�อคนทุกกลุ�มทุกวัยในชุมชน ขณะเดียวกันองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินจะต�องใช�ศูนย�ข�อมูลเหล�านี้เปBนแหล�งในการเสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างคนใน
ชุมชนท�องถ่ิน 
  7) การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย�างเปBนระบบ 
อันจะเปBนการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
ปรับกระบวนยุทธ�ในการดําเนินงานด�านการจัดการศึกษา อาทิ การปรับรูปแบบและวิธีการสอน การ
ปรับวิธีการบริหารและนโยบายด�านการศึกษา เปBนต�น สําหรบในรายละเอียดของการติดตามและ
ประเมินผล ควรมีการประเมินผลจากกลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข�องทุกฝhาย เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีหลากหลาย
มุมมอง อาทิ การให�ครูและผู�บริหารสถานศึกษาได�มีโอกาสประเมินการดําเนินงานด�านการจัด
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การศึกษาของผู�บริหารท�องถ่ิน การให�นักเรียนได�มีโอกาสในการประเมินครูผู�สอน และการให�โอกาส
แก�ผู�บริหารท�องถ่ินในการประเมินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เปBนต�น ท้ังนี้เพ่ือให�ได�
ข�อมูลท่ีถูกต�อง หลากหลาย รอบด�าน และเปBนจริง อย�างไรก็ตามสิ่งท่ีสําคัญอย�างยิ่งได�แก� การนํา
ข�อมูลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลมาใช�อย�างจริงจังและนํามาแก�ไขปUญหาอย�างทันท�วงที 
 2. ด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมคือทุกสิ่งทุกอย�างท่ีอยู�
รอบตัวมนุษย� ท้ังท่ีมีชีวิตและไม�มีชีวิต รวมท้ังท่ีเปBนรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน 
เปBนปUจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปUจจัยหนึ่งจะมีส�วนเริมหรือทําลายอีกส�วนหนึ่ง
อย�างหลีกเลี่ยงมิได� สิ่งแวดล�อมเปBนวงจรท่ีเก่ียวข�องกันไปท้ังระบบ สิ่งแวดล�อมสามารถแบ�งออกได�
เปBน 2 ลักษณะกว�างๆ ได�แก� (1) สิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช�น ปhาไม� น้ํา อากาศ 
ทรัพยากร และ (2) สิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย�สร�างข้ึน เช�น ชุมชนเมือง สิ่ งก�อสร�าง ศิลปกรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรท่ีจะให�ความสําคัญกับ
ประเด็นเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล�อม โดยสามารถดําเนินการได�ดังนี้ 
  1) การกําหนดวิสัยทัศน�อย�างบูรณาการ วิสัยทัศน� คือ สถานะขององค�กร
อยากจะเปBนหรืออยากจะไปให�ถึง ซ่ึงก็หมายถึงปลายทางท่ีทุกคนและทุกภาคส�วนในท�องถ่ินอยากจะ
ไปให�ถึง ซ่ึงก็หมายถึงปลายทางท่ีทุกคนและทุกภาคส�วนในท�องถ่ินอยากจะบรรลุเปtาหมายร�วมกัน ซ่ึง
ส�วนใหญ�จะครอบคลุมเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม โดยแต�ละองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจะมีวิสัยทัศน�ท่ีแตกต�างกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับศักยภาพด�านการพัฒนาและ
ความต�องการร�วมของประชาชน อย�างไรก็ตามในกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินก็ไม�ควรละท้ิงและละเลยต�อประเด็นปUญหาและการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม เพราะสิ่งแวดล�อม
มีส�วนสําคัญและเปBนต�นทุนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของเมืองและองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินต�องพึงตระหนักและวางแผนในการดําเนินการแก�ไขปUญหาต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน อัน
เปBนผลกระทบภายใต�กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ฉะนั้นภายใต�การดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการใดๆ เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงต�องตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงละผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมภายในท�องถ่ินอยู�ตลอดเวลา 
  2) การเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบาย 
ซ่ึงนับเปBนความรับผิดชอบร�วมกันระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชนในการกําหนด
และบ�งชี้ทิศทางการพัฒนาของตนเองและการกําหนดทิศทางการพัฒนาท�องถ่ินนี้เองจะเปBนสิ่งท่ี
เชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบายสาธารณะด�านสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน เพราะการวางนโยบาย
สาธารณะด�านสิ่งแวดล�อมคือการระบุถึงความสัมพันธ�กันของสรรพสิ่งต�างๆ ภายในชุมชน ในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะด�านสิ่งแวดล�อมควรจะให�ความสําคัญ 3 ส�วน ได�แก� (1) ด�านกิจกรรมหรือ
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเก่ียวกับการบริหารและจัดการสิ่งแวดล�อม (2) ผลการ
ดําเนินงานและความเปลี่ยนแปลงด�านสิ่งแวดล�อมท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึง (3) กระบวนการในการทํางาน
ร�วมกันระหว�างประชาชนกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หลักการสําคัญท่ีจะทําให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินได�ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปBนในการจัดการสิ่งแวดล�อม ท้ังท่ีเปBนสิ่งแวดล�อมตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย�สร�างข้ึน ได�แก� การทําให�ประชาชนเห็นถึงความสําคัญระหว�างความ
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ความเปBนตัวตนในระดับปUจเจกและระดับชุมชนกับสิ่งแวดล�อมรอบตัว โดยความสัมพันธ�ระหว�างสอง
ส�วนนี้จะถูกอธิบายความสัมพันธ�ภายใต�ประเด็นปUญหาต�างๆ ไม�ว�าจะเปBนสุขภาวะและความกินดีอยู�ดี
ของประชาชน อันเปBนการแสดงให�เห็นถึงระบบความสัมพันธ�และความเชื่อมโยงระหว�างสิ่งแวดล�อม
รอบตัวกับวิถีชีวิต และจะทําให�ประชาชนเกิดความสนใจ ให�ความสําคัญ และเปBนการง�ายท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะสามารถระดมการมีส�วนร�วมจากประชาชนได� ไม�ว�าจะเปBนการมีส�วนร�วมใน
การแสดงความคิดเห็น ร�วมวิเคราะห�ปUญหา ร�วมหาทางเลือก ร�วมวิเคราะห�ทางเลือก ร�วมวางแผน 
ร�วมรับผลประโยชน� และร�วมติดตามประเมินผล 
  3) การสร�างช�องทางในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนจําเปBนอย�างยิ่งท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องสร�างช�องทางท่ีหลากหลายให�แก�
ประชาชนในการมีส�วนร�วม อาทิ ตู�รับฟUงความคิดเห็น โทรศัพท�สายด�วน การประชุมผู�นําชุมชน 
ประชาคมท�องถ่ิน หรือการสร�างเวทีในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต�างๆ และหลายองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�สร�างเวทีในการแสดงความคิดเห็นร�วมกันระหว�างประชาชนและภาคส�วนต�างๆ 
ในท�องถ่ิน เพ่ือร�วมกํากําหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองของตนเองและหลักการสําคัญของกิจกรรมนี้ 
ได�แก� การสร�างเวทีและการเปZดพ้ืนท่ีเพ�อแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารต�างๆ อันจะเปBนส�วนสําคัญในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงในการจัดสินในก�อนท่ีจะดําเนินการใดๆ หรือไม�ดําเนินการใดๆ ภายในท�องถ่ินของตนเอง 
อาทิ การประชุมร�วมกันผ�านเวทีเพ่ือจะพิจารณาร�วมกันว�าควรจะมีการสร�างสวนสาธารณะของเมือง
หรือไม� และหากจะมีการสร�างสวนสาธารณะของเมืองควรจะสร�างบริเวณใดบ�าง เปBนต�น การต้ัง
คําถามลักษณะนี้ผ�านเวทีจะทําให�การตัดสินใจต�างๆ รอบคอบและรอบด�านมากยิ่งข้ึนและการสร�าง
เวทีในลักษณะดังกล�าวนี้เองจะทําให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการในท�องถ่ิน ภาคธุรกิจ
เอกชน และประชาชนในท�องถ่ินได�มีโอกาสท่ีจะใกล�ชิดกัน อันก�อให�เกิดความรู�สึกเปBนมิตร และทําให�
ทัศนคติทางลบท่ีเคยมีต�อกันและกันลดลง สิ่งท่ีไม�พึงให�เกิดข้ึนในกระบวนการสร�างเวที ในการแสดง
ความคิดเห็น ได�แก� การใช�เวทีเปBนเครื่องมือในการสร�างความชอบธรรมในการตัดสินใจทางนโยบาย
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  4) การหนุนเสริมทักษะในการบริหารจัดการและความรู�เชิงเทคนิค เพราะแม�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะตระหนักถึงความจําเปBนและความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ภายในท�องถ่ิน รวมท้ังประชาชนจะมีส�วนร�วมในกระบวนการกําหนดนโยบายและร�วมบริหารจัดการ
สิ่งแวดล�อม แต�สิ่งสําคัญประการหนึ่งได�แก� ความร�วมมือและความเก้ือกูลจากองค�กรภายนอกท่ี
เก่ียวข�อง โดยเฉพาะจากหน�วยงานภายนอกหรือแม�แต�สถาบันทางวิชาการในการส�งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล�อม อาทิ การจัดผังเมือง การจัดการปhา การลดปUญหามลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง การ
จัดการพ้ืนท่ีสีเขียว และการจัดวางภูมิทัศน� เปBนต�น ท่ีจะต�องทําหน�าท่ีเปBนพ่ีเลี้ยงหรือครูฝ�ก ดังกล�าว
ข�างต�นไม�ได�หมายความว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องดําเนินการเหล�านี้ด�วยตนเอง แต�การให�
ความรู�และการชี้ให�เห็นถึงความสําคัญและจําเปBนในด�านต�างๆ จะทําให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
สามารถทํางานด�านการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมได�ดียิ่งข้ึน ซ่ึงความสําเร็จของการบริหารจัดการสิง
แวดล�อมอยู�ท่ีความยั่งยืนของสิ่งแวดล�อมและความมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชนและคําว�าความยั่งยืนนี้
เองท่ีทําให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงต�องให�ความสําคัญและดําเนินการด�านการบริหารจัดการ
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สิ่งแวดล�อมอย�างจริงจังต�อเนื่อง และพัฒนารูปแบบและวิธีการให�ดียิ่งๆ ข้ึนไปภายใต�กระบวนการมี
ส�วนร�วมของประชาชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 3. ด�านคุณภาพชีวิต เดิมองค�กรท่ีเปBนกลไกของรัฐในการพัฒนาและแก�ไขปUญหา
ความยากจนในพ้ืนท่ี ได�แก� ส�วนราชการ ซ่ึงในแต�ละจังหวัดมีจํานวนมาก และแต�ละส�วนราชการก็
ล�วนแต�มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกันและซํ้าซ�อนกันเปBนจํานวนมาก และถ�า
พิจารณาถึงเนื้อหาของการพัฒนาและแก�ไขปUญหาจะพบว�าการให�การสนับสนุนและส�งเสริมดังกล�าว
ยังเปBนการดําเนินการเพียงบางช�วงหรือบางข้ันตอนเท�านั้น ไม�ครอบคลุมท้ังกระบวนการ อาทิ ส�งเสริม
ให�มีการรวมกลุ�มอาชีพ แต�ขาดการให�ความสําคัญเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ�และการวางแผน
การตลาด เปBนต�น การท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกลายเปBนศูนย�รวมของการตัดสินใจและเปBน
ศูนย�กลางในการบริหารจัดการทรัพยากรของท�องถ่ิน จะทําให�ท�องถ่ินสามารถดําเนินการต�างๆ ได�
อย�างปราศจากความเปBนราชการและหลุดออกจากกรอบคิดของราชการแบบเดิมๆ และเท�านั้นยังไม�
เพียงพอ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องกล�าคิดอย�างสร�างสรรค� โดยผลประโยชน�ของท�องถ่ินเปBน
ท่ีตั้ง โอกาสท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะทําได�ภายใต�กระแสของการกระจายอํานาจในปUจจุบันอัน
สอดคล�องกับแนวโน�มสากล ได�แก� การทํางานด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน�นการบูรณาการงาน
ทุกด�านให�เกิดอรรถประโยชน�อย�างคุ�มค�ากับพ้ืนท่ีและกลุ�มเปtาหมายให�มากท่ีสุดและความได�เปรียบอีก
ประการคือความได�เปรียบในฐานะท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปBนองค�กรท่ีมีความใกล�ชิดกับ
ประชาชนและปUญหาของประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้นจึงสามารถจะดําเนินการการแก�ไขปUญหาใน
ท�องถ่ินให�มีความยืดหยุ�น ความหลากหลาย คล�องตัว สัมพันธ�กับวิถีชีวิต ภูมิปUญญา และวัฒนธรรม
ท�องถ่ิน โดยสิ่งท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องดําเนินการ มีดังนี้ 
  1) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องนิยามความหมายของ “ความยากจน” ให�มี
ขอบเขตท่ีกว�างกว�าการใช�รายได�เปBนเกณฑ� อันเปBนการตีความในทางแคบ ซ่ึงคนยากจนในมิตินี้เปBน
เพียงผู� ท่ีจนเงินเท�านั้น ซ่ึงจะต�องพิจารณาให�ครอบคลุมถึง ด�านการศึกษา สาธารณสุข และ
สาธารณูปโภค ทรัพยากรสิ่งแวดล�อม ความรับความเอาใจใส� สถาบันครอบครัว การมีส�วนร�วม และ
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
  2) การมีฐานข�อมูลเก่ียวกับท�องถ่ินครอบคลุมในทุกด�านเปBนเง่ือนไขท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท�องถ่ินได� โดยเน�น
ฐานข�อมูลในระดับพ้ืนท่ีและฐานข�อมูลในระดับปUจเจกชนเปBนอีกสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง โดยการได�มาซ่ึงข�อมูล
ท่ีรอบด�านเหล�านี้ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องศึกษาฐานข�อมูลท่ีมีอยู�ซ่ึงส�วนราชการในพ้ืนท่ีได�
รวบรวมไว� จากนั้นต�องพิจารณาว�าข�อมูลใดท่ียังขาดและต�องดําเนินการจัดเก็บและแม�ว�าจะได�ข�อมูลท่ี
ครบถ�านแล�วสิ่งท่ีขาดไม�ได�ต�อไปคือการท่ีต�องตรวจสอบข�อมูลให�มีความทันสมัยอยู�ตลอดเวลา 
  3) ในการดําเนินการแก�ไขปUญหาความยากจนหรือการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องได�ร�วมกันวิเคราะห�ถึงสาเหตุของปUญหาหรือ
ความยากจนท่ีเกิดข้ึน โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการชี้ให�เห็นถึงสภาพปUญหาหรือ
ความรุนแรงหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให�ประชาชน ชุมชน และองค�กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องได�
ตระหนักถึงความจําเปBนในการเร�งรัดให�มีการแก�ไขปUญหาร�วมกัน จากนั้นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินก็
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มีหน�าท่ีท่ีจะต�องเอ้ืออํานวยให�เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการวิเคราะห�ปUญหาร�วมกัน การ
เสนอทางออกร�วมกัน การประเมินทางออกหรือทางเลือก การวิเคราะห�ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และ
การร�วมประเมินผล ท้ังนี้กระบวนการเหล�านี้จะทําให�ประชาชน ชุมชน เกิดการเรียนรู�ท่ีจะแก�ไข
ปUญหาและสามารถท่ีจะแก�ไขปUญหาหรือสภาพการณ�ต�างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได� 
 การแก�ไขปUญหาคือความเข�าใจในปUญหาว�าปUญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในท�องถ่ินเกิดจาก
สาเหตุใด และแต�ละปUญหาต�องการวิธีการแก�ไขท่ีเฉพาะ ในมิติเวลาท่ีแตกต�างกัน นอกจากนี้จะต�อง
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของปUญหาว�าปUญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความเก่ียวข�อง สัมพันธ� หรือเชื่อมโยงกับ
ปUญหาอ่ืนๆ อีกหรือไม�อย�างไร หรือพิจารณาว�าปUญหามีความเก่ียวข�องกับบุคคล องค�กร หรือชุมชน
อ่ืนๆ หรือไม� อย�างไร ท้ังนี้เหตุผลประการสําคัญท่ีต�องพิจารณาให�รอบคอบดังกล�าวเพ่ือให�สามารถ
แก�ไขปUญหาได�อย�างถูกต�อง เหมาะสม รอบด�าน รอบคอบ และเปBนแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลท่ีสุด 
 4. ด�านวัฒนธรรม นับเปBนความจําเปBนอย�างยิ่งท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�อง
เข�ามีส�วนร�วมในการจัดการวัฒนธรรม ท้ังนี้องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรต�องดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
  1) การจัดทําแผนท่ีทางวัฒนธรรม ในการทําแผนท่ีทางวัฒนธรรมนั้นเปBน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยคนในชุมชนเพ่ือร�วมกันค�นหา ศึกษา และวิเคราะห�แผนท่ี
วัฒนธรรม โดยเปBนการแสดงให�เห็นว�าในแต�ละพ้ืนท่ี แต�ละชุมชน มีวัฒนธรรม สิ่งดีงาม และเรื่อง
ต�างๆ ท่ีรางคุณค�าจุดใด บริเวณใด หรือท่ีใด แต�ละเรื่อง แต�ละประเด็น แต�ละมิติมีสถานภาพ ณ 
ปUจจุบันอย�างไร โดยรวบรวมจัดทําเปBนบัญชีทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
  2) การใช�ประโยชน�จากแผนท่ีวัฒนธรรมหรือการจัดการทางวัฒนธรรม อันได�แก� 
การอนุรักษ� การฟ��นฟู การพัฒนา การถ�ายทอดวัฒนธรรม และการส�งเสริมกิจกรรม สิ่งสําคัญคือ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องเข�าใจถึงสถานภาพและคุณค�าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมแต�ละ
ประเภท สิ่งสําคัญคือ การท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องเข�าใจถึงสถานภาพและคุณค�าของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมแต�ละประเภท เพราะการจะเลือกว�าจะจัดการทางวัฒนธรรมแต�ละเรื่องแต�
ละประเภทอย�างไรนั้น ข้ึนอยู�กับลักษณะ สถานภาพ และการให�คุณค�าของชุมชนเปBนสําคัญ เช�น 
พิธีกรรมหรือประเพณีใดท่ีกําลังจะสูญหายไป บางองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจะเลือกท่ีจะให�
งบประมาณแก�ชุมชน หมู�บ�าน เพ่ือจัดพิธีกรรมนั้นข้ึนใหม�ในชุมชนเพ่ือสืบสานหรือสานต�อประเพณีท่ี
เคยมีมาแต�เดิม ในกรณีเดียวกันบางองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจะเลือกท่ีจะเก็บหรือถ�ายทอด
เรื่องราวต�างๆ เก่ียวกับประเพณีหรือพิธีกรรมนั้นไว�ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือ
เพียงบันทึกไว�เปBนหลักฐานว�าในอดีตท่ีผ�านมาชุมชนเคยมีประเพณีหรือพิธีกรรมเช�นนี้ อย�างไรก็ตาม
วิธีการท่ีจะใช�ประโยชน�หรือจัดการวัฒนธรรมเปBนเรื่องของการตกลงร�วมกันระหว�างองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินและประชาชนในท�องถ่ิน 
  3) การให�วัฒนธรรมเปBนสื่อในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมเปBนส�วนหนึ่งของชีวิต 
ซ่ึงจะกลายเปBนต�นทุนทางสังคมและเปBนพ้ืนท่ีสําหรับการสร�างความสัมพันธ�ร�วมกัน ท้ังนี้เม่ือองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจัดให�มีกิจกรรมหรือโครงการอันเปBนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ� ธํารง และฟ��นฟู
วัฒนธรรมแล�ว หากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดมีความพร�อมท้ังในด�านข�อมูล ความรู� งบประมาณ
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และทรัพยากรทางด�านวัฒนธรรมควรท่ีจะยกระดับคุณค�ากิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล�านั้นให�กลายเปBนสื่อ
สําหรับการพัฒนาสังคม โดยให�กิจกรรมหรือโครงการทางวัฒนธรรมเปBนพ้ืนท่ีสําหรับสร�างความสัมพันธ�
ร�วมกันและสร�างการพบปะสังสรรค�กันทางสังคมระหว�างคนในชุมชน หมู�บ�านและสังคมต�อไป  
  การสร�างพ้ืนท่ีในการร�วมกิจกรรมหรือการสร�างความรู�สึกเปBนกลุ�มก�อนเดียวกัน
จะเปBนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการสร�างความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ปรองดอง และความรู�สึกเปBน
เจ�าของชุมชนอันจะนํามาซ่ึงกรมีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคมต�อไป ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการต�างๆ ด�านวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องพึงตระหนักอยู�เสมอ ได�แก� 
การสร�างจิตวิญญาณให�แก�กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให�คนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมเข�าใจและเข�าถึงเจตนารมณ�ท่ี
แท�จริงในการอนุรักษ� ธํารงรักษาและฟ��นฟูวัฒนธรรม 
  4) การบูรณาการและเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับมิติอ่ืนๆ เพ่ือให�เกิดความสอดคล�อง 
ประสานสัมพันธ�กันและทําให�เกิดความยั่งยืน อาทิ การสร�างความเชื่อมโยงระหว�างวัฒนธรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การศึกษา สาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล�อมเปBนต�น ท้ังนี้องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินพึงตระหนักอยู�เสมอว�าการดําเนินกิจกรรมแต�ละโครงการด�านวัฒนธรรมเปBนท้ัง
ความรับผิดชอบทางกฎหมายและความรับผิดชอบทางสังคม และกระทรวงวัฒนธรรมก็ควรท่ีจะเร�ง
เสริมสร�างให�วัฒนธรรมเปBนยุทธศาสตร�ในการสร�างความเข�มแข็งสร�างจิตสํานึกร�วมกันของสังคมต�อไป 
 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� วิสัยทัศน�อาเซียน 2020 ได�กล�าวถึงความสําคัญของ
การพัฒนามนุษย� โดยให�ประชาชนสามารถเข�าถึงโอกาสในการพัฒนาด�านต�างๆ อาทิ การศึกษา การ
เรียนรู�ตลอดชีวิต การฝ�กอบรม นวัตกรรม การส�งเสริมการปtองกันคุณภาพการทํางานและการ
ประกอบการ รวมถึงการเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ภายใต�ประเด็นสําคัญได�แก� ความร�วมมือทางด�านวิชาการและการพัฒนาซ่ึงจะช�วยสนับสนุน
กระบวนการรวมตัวของอาเซียน การเสริมสร�างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือ
ลดช�องว�างการพัฒนา ดังนั้น ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในอาเซียนจึงได�ทวีบทบาท
มากข้ึนต�อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให�มีความเจริญก�าวหน�าและ
แข�งขันได�ในระดับสากล โดยเฉพาะอย�างยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว
และต�อเนื่องในหลากหลายด�านท่ีส�งผลให�โลกเข�าสู�ยุคโลกาภิวัตน�อันเปBนยุคของสังคมฐานความรู� 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) โดยการร�วมมือกันในด�านเศรษฐกิจนั้น ตามวัตถุประสงค�การเศรษฐกิจ
แบบเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สะท�อนภาพตลาดทางเศรษฐกิจขนาดใหญ� ท่ีครอบคลุม    
10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ซ่ึงมีสินค�า บริการ การลงทุน และแรงงานหรือ
ทรัพยากรบุคคล ท่ีสามารถเคลื่อนย�ายไปในประเทศต�างๆ ในภูมิภาคได�โดยอิสระอย�างเปBนพลวัตร ซ่ึง
การท่ีจะทําให�ปUจจัยท้ัง 4 เคลื่อนย�ายได�โดยเสรีนั้น ก็อาจจะต�องมีการวางโครงร�างนโยบายท่ีเปZดช�อง
ให�กระทําได� ซ่ึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนปฏิรูปกฎหมายและนโยบายภายในของแต�ละประเทศให�
เปBนไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล�องกันให�มากท่ีสุด 
 พ้ืนท่ีของประชาคมอาเซียนจึงกลายเปBนแหล�งทุน ตลาดแรงงานขนาดใหญ�ท่ีต�องการ
แรงงานมีทักษะและฝ�มือในวิชาชีพ สายงาน หรืองานต�างๆ เพ่ือมารองรับ และสร�างความม่ันคง ม่ังค่ัง
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน และมีแนวโน�มท่ีจะขยายความร�วมมือไปสู�จีนและอินเดียซ่ึงกําลังเปBน
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มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกรายต�อไปสําหรับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น อุปสรรคท่ีเห็นได�
ชัดเจนในระหว�างภูมิภาคเดียวกัน คือ ความแตกต�างในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ทักษะการทํางาน เนื่อง
ด�วยแต�ละประเทศต�างมีภาษาประจําประเทศของตน มีวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง และในแต�ละประเทศเอง
ยังมีกลุ�มประชากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกันอย�างเห็นได�ชัด เปBนช�องว�างของการพัฒนา 
อุปสรรคจากภายนอกภูมิภาคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� คือ บุคคลากรในบางสาขาอาจถูกซ้ือตัวไปทํางานใน
ประเทศอ่ืนนอกภูมิภาค ประชาคมอาเซียนค�อนข�างให�ความสําคัญกับอุปสรรคและปUญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได�ในอนาคต จึงก�อให�เกิดนโยบายของประชาคมอาเซียนท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของ
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงสามารถแบ�งออกเปBนการพัฒนาความร�วมมือในแง�มุมต�างๆ ดังนี้ (1) การพัฒนา
ด�านการศึกษาให�กับประชากรอาเซียนท้ังแง�ภาษาอังกฤษซ่ึงกลายมาเปBนภาษากลางท่ีใช�ติดต�อสื่อสาร
และแง�เนื้อหาทางวิชาการ (2) การพัฒนาทักษาฝ�มือแรงงานในแต�ลาสายวิชาชีพ หรือแม�กระท่ังสาย
งานท่ัวไป (3) ปลูกจิตสํานึกในการอยู�ร�วมกันภายใต�ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (4) สร�าง         
อัตลักษณ�อาเซียน เพ่ือให�เกิดความรู�สึกรักและผูกพันกับภูมิภาคของตน 
 นอกจากยุทธ�ศาสตร�ในการบริการสาธารณะดังท่ีได�อธิบายข�างต�นไปแล�วนั้น องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีตอบสนองต�อพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีได�จัดแบ�งกรอบ
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินออกเปBน 6 ด�าน ได�แก� 
 1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีเนื้อหาของงานเก่ียวกับ 
  1) การคมนาคมและการขนส�งทางบก อาทิ การก�อสร�างและบํารุงรักษาถนน
และสะพาน การดูแล จัดต้ังสถานีขนส�ง และการจัดการจราจรในเขตพ้ืนท่ี ส�วนทางน้ํา เช�น การ
บํารุงรักษาทางน้ํา การก�อสร�างและดูแลสถานีขนส�งทางน้ํา (ท�าเทียบเรือ) 
  2) สาธารณูปโภค ได�แก� แหล�งน้ํา / ระบบประปาชนบท อาทิ การดูแล รักษา 
พัฒนา ซ�อมบํารุงแหล�งน้ําและระบบประปาชนบท 
  3) สาธารณูปการ ได�แก� การจัดให�มีตลาด อาทิ การจัดให�มีและการควบคุม
ตลาดการจัดต้ังและดูแลตลาดกลางการผังเมือง อาทิ การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมการควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร และการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด
ตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร 
 2. ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1) การส�งเสริมอาชีพ อาทิ การฝ�กอบรม ส�งเสริม พัฒนากลุ�มอาชีพต�างๆ 
  2) งานสวัสดิการสังคม อาทิ การสังคมสงเคราะห�พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา ผู�ด�อยโอกาส อาทิ งานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห�เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ การสงเคราะห�
เบี้ยยังชีพคนพิการ และการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพผู�ปhวยเอดส� เปBนต�น 
  3) นันทนาการ อาทิ การส�งเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณ�กีฬา การ
ก�อสร�าง บํารุงรักษาสนามกีฬา การจัดให�มีสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ อาทิ การบริหารจัดการ ดูแล 
บํารุง รักษาสวนสาธารณะ 
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  4) การศึกษาการจัดการศึกษาในระบบ อาทิ การจัดการศึกษาก�อนวัยเรียน หรือ
ปฐมวัย การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาสงเคราะห� การศึกษานอกระบบ อาทิ การ
บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอและการจัดการศึกษาระดับเขต งานห�องสมุดประชาชน 
เปBนต�น 
  5) การสาธารณสุขการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล อาทิ การส�งเสริม
สุขภาพจิตและปtองกันปUญหาสุขภาพจิต และการส�งเสริมสุขภาพแม�และเด็ก การพัฒนาอนามัยบน
พ้ืนท่ีสูงการปtองกันและควบคุมโรคติดต�อ อาทิ การควบคุมโรคติดต�อ งานสนับสนุนเงินอุดหนุนในการ
สงเคราะห�ผู�ปhวยโรคเรื้อน ค�าสังคมสงเคราะห�และค�าฌาปนกิจการปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและท่ี
อยู�อาศัย อาทิ การแก�ไขปUญหาชุมชนแออัด การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัยสาหรับผู�มีรายได�น�อย 
 3. ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อยการส�งเสริม
ประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิ งานตรวจมาตรา ชั่ง ตวง วัด และการ
เผยแพร�และประชาสัมพันธ�ความรู�เก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคแก�ผู�บริโภคการส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน อาทิ การปtองกันภัยฝhายพลเรือนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล 
การปtองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การช�วยเหลือผู�ประสบภัยเบื้องต�นการรักษาความสงบ
เรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน อาทิ การทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัว
ประชาชน และงานจัดทะเบียนสัตว�พาหนะ 
 4. ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียวการ
วางแผนพัฒนาท�องถ่ิน อาทิ การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การประสานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และ
การจัดระบบข�อมูลเพ่ือการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ การบริการ และถ�ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรชุมชนการส�งเสริมการลงทุน อาทิ งานบริการข�อมูลนักลงทุน และงานเผยแพร�และชักจูงการ
ลงทุนการพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียนพาณิชย�การพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การกากับดูแล
โรงงาน การอนุญาตให�ต้ังโรงงาน การท�องเท่ียว อาทิ การวางแผนการท�องเท่ียว การปรับปรุงดูแล 
บํารุงรักษาสถานท่ีท�องเท่ียว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ� 
 5. ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�แก� การคุ�มครองดูแล 
บํารุงรักษา ใช�ประโยชน�จากปhาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อาทิ งานพัฒนาปhา
ชุมชน การควบคุมไฟปhา เปBนต�นการจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต�างๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบ
เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและมลพิษ งานสร�างจิตสานึกด�านสิ่งแวดล�อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งาน
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และการบําบัดน้ําเสียการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ อาทิ การดูแล
รักษาและคุ�มครองปtองกันท่ีสาธารณะประโยชน� 
 6. ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปUญญาท�องถ่ินการจัดการดูแล
โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบํารุงรักษาโบราณสถาน และการจัดการดูแลพิพิธภัณฑ�และหอ
จดหมายเหตุ 
 ท้ังนี้การองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถเตรียมความพร�อมในการบริหารจัดการ
สาธารณะท่ีดี โดยสามารถนําเอายุทธศาสตร�ของหน�วยงานอ่ืนมาประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน� เช�น 
กรณีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได�มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
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ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) โดยกําหนดยุทธศาสตร�การสร�างความเปBนเลิศในการให�บริการ
ประชาชน ท้ังนี้เปBนการพัฒนางานบริการของส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐสู�ความเปBนเลิศ 
เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจ ต�อคุณภาพการให�บริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชน
เปBนศูนย�กลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมมาใช�เพ่ือให�ประชาชนสามารถใช�บริการได�
ง�ายและหลากหลายรูปแบบ เน�นการบริการเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพันธ�โดยตรงระหว�างภาครัฐและ
ประชาชน การให�บริการแบบเบ็ดเสร็จอย�างแท�จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข�อร�องเรียนให�มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสร�างวัฒนธรรมการบริการท่ีเปBนเลิศ อันได�แก� (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2556) 
 1. พัฒนาระบบการให�บริการประชาชน ได�แก� 
  1) ส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซ่ึงกันและกัน 
และวางรูปแบบ การให�บริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการจากได�ทุกเรื่อง โดยไม�คํานึงว�า
ผู�รับบริการ จะมาขอรับบริการ ณ ท่ีใด (No Wrong Door) 
  2) ยกระดับการดําเนินงานของศูนย�บริการร�วม (One Stop Service) ด�วยการ
เชื่อมโยง และบูรณาการกระบวนงานบริการท่ีหลากหลายจากส�วนราชการต�างๆ มาไว� ณ สถานท่ี
เดียวกัน เพ่ือให�ประชาชนสามารถรับบริการได�สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช�น ศูนย�รับคําขออนุญาต 
ศูนย�ช�วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เปBนต�น 
  3) ส�งเสริมให�ส�วนราชการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข�ามาใช�ใน
การให�บริการ ประชาชน (e-Service) เพ่ือให�สามารถเข�าถึงบริการของรัฐได�ง�ายข้ึน รวมท้ังพัฒนา
รูปแบบ การบริการท่ีเปZดโอกาสให�ประชาชนเปBนผู�เลือกรูปแบบการรับบริการท่ีเหมาะสมกับความ
ต�องการ ของตนเอง (Government You Design) โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม�เข�ามาใช� เช�น m - 
Government ซ่ึงให�บริการผ�านโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile G2C Service) ท่ีส�งข�อมูลข�าวสารและ
บริการถึง ประชาชน แจ�งข�าวภัยธรรมชาติ ข�อมูลการเกษตร  ราคาพืชผล หรือการติดต�อและแจ�ง
ข�อมูล ข�าวสารผ�านสังคมเครือข�ายออนไลน� (Social Network) เปBนต�น 
  4) ส�งเสริมให�มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพ่ือเปBนช�องทางของบริการ
ภาครัฐทุกประเภท โดยให�เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�ทุกหน�วยงานของภาครัฐ 
รวมถึงข�อมูล ข�าวสาร องค�ความรู� ซ่ึงประชาชนสามารถเข�าถึงได� 
  5) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให�บริการประชาชนท่ีมีความเชื่อมโยงกัน
ระหว�างหลาย ส�วนราชการ นําไปสู�การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและ
การ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน โดยทบทวนข้ันตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก�ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเปBนอุปสรรคต�อการให�บริการประชาชนของหน�วยงาน ของรัฐ 
เพ่ือให�การปฏิบัติงานเกิดความคล�องตัวและเอ้ือต�อการแข�งขันของประเทศ 
  6) ส�งเสริมให�มีการนําระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให�บริการ 
(Service Level Agreement) มาใช�ในภาครัฐ ซ่ึงเปBนการกําหนดเง่ือนไขในการให�บริการของ
หน�วยงานของรัฐ ท่ีมีต�อประชาชน โดยการกําหนดระดับการให�บริการ ซ่ึงครอบคลุมการกําหนด
ลักษณะ ความสําคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการให�บริการไม�เปBนไปตามท่ีกําหนด 
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  7) ส�งเสริมให�มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช�ประโยชน�
จากบัตรประจําตัว ประชาชน ในการเชื่อมโยงและบูรณาการข�อมูลของหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการให�บริการ ประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช�ประโยชน�จากบัตรสมาร�ทการ�ด (Smart 
Card) หรือ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
 2. เสริมสร�างวัฒนธรรมการให�บริการท่ีเปBนเลิศ ได�แก� 
  1) ส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� ค�านิยม และหล�อ
หลอมการสร�าง วัฒนธรรมองค�การให�ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีจิตใจท่ีเอ้ือต�อการให�บริการท่ี
ดี รวมถึง เปZดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากข้ึน  
  2) ส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการ
จําแนกกลุ�มผู�รับบริการ การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช�บริการเพ่ือให�สามารถนํามา
ปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพการบริการได�อย�างจริงจัง เน�นการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการ หลังจากได�รับการบริการ และนําผลสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห� ศึกษาเปรียบเทียบ 
เพ่ือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และเผยแพร�ผลการสํารวจให�ประชาชนทราบ โดยอาจจัดต้ัง 
สถาบันการส�งเสริมการให�บริการประชาชนท่ีเปBนเลิศ (Institute for Citizen - Centered Service 
Excellence) เพ่ือทําหน�าท่ีในการสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห� ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแก�ส�วนราชการต�างๆ 
 3. พัฒนาระบบการจัดการข�อร�องเรียนและแก�ไขปUญหาความเดือดร�อนของประชาชน 
  1) ส�งเสริมให�ส�วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข�อร�องเรียนและแก�ไข
ปUญหาความเดือดร�อน ของประชาชนอย�างจริงจัง โดยเน�นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ�
และกระบวนการ จัดการข�อร�องเรียนให�มีประสิทธิภาพ เปBนมาตรฐาน ตอบสนองทันท�วงที สามารถ
ติดตาม เรื่องร�องเรียนได�ต้ังแต�จุดเริ่มต�นและสิ้นสุดของการให�บริการ รวมไปถึงการมีฐานข�อมูลและ 
ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข�อมูลกันระหว�างหน�วยงานต�างๆ  
  2) วางหลักเกณฑ� แนวทาง และกลไกการช�วยเหลือเยียวยาเม่ือประชาชนได�รับ
ความไม�เปBนธรรม หรือได�รับความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดของการดําเนินการของภาครัฐและ
ปUญหา ท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปUญหาอ่ืนๆ ท่ีรัฐมีส�วนเก่ียวข�อง 
  ดังนั้นจากข�อมูลท่ีได�ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง จึงสามารถสรุปได�
ว�า ยุทธศาสตร�การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมอาเซียน ประกอบด�วย 7 ปUจจัยหลักด�วยกัน คือ (1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 4 
กิจกรรม ได�แก� การก�อสร�างและบํารุงรักษาทางบก การจัดให�มีน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค น้ําเพ่ือ
การเกษตร การจัดให�มีไฟฟtาและความส�องสว�างตามสถานท่ีสาธารณะ (2) ด�านการส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 6 กิจกรรม ได�แก� การส�งเสริมการพัฒนาสตรี การพัฒนาเด็กและเยาวชน การส�งเสริมการพัฒนา
ผู�สูงอายุ การส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให�สามารถพ่ึงตนเองได�การสงเคราะห�ผู�ปhวยโรค
เอดส� การสาธารณสุขมูลฐาน (3) ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
2 กิจกรรม ได�แก� การปtองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก�ไขและปtองกันปUญหายาเสพติด (4) ด�าน
การวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 1 กิจกรรม ได�แก�การส�งเสริมการ
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พัฒนาการท�องเท่ียว (5) ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 1 
กิจกรรม ได�แก� การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (6) ด�านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปUญญาท�องถ่ิน ได�แก� การ
ส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปUญญาท�องถ่ิน (7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ได�แก� 
การเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไปสู�ประชาชน การพัฒนาทักษะด�าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียนแก�เยาวชนหรือบุคลากร และการส�งเสริมศักยภาพด�าน
วิชาการโดยสร�างความร�วมมือกับสถาบันวิชาการ 
 2.6.3 การจัดการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  วุฒิสาร ตันไชย (2556) นักวิชาการด�านการปกครองท�องถ่ินของสถาบันพระปกเกล�า 
อธิบายว�า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ถือเปBนโจทย�ใหญ�สําหรับองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินของไทยใน 3 ประเด็นหลักท่ีสําคัญ คือ  
  1. ถือเปBนความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ท้ังนี้ผู�บริหารท�องถ่ิน 
สมาชิกสภาท�องถ่ิน และข�าราชการท�องถ่ินล�วนแต�เปBนคนท่ีมีภูมิลําเนาหรือเปBนคนในท�องถ่ินย�อมถือ
เปBนหน�าท่ีท่ีต�องช�วยดูแลและรับผิดชอบต�อท�องถ่ิน 
  2. ความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Responsibility) เนื่องด�วยผู�บริหาร
ท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ินเปBน “ผู�แทน” ของประชาชน และได�รับการเลือกสรรผ�าน “การเลือกต้ัง
ท�องถ่ิน” เพ่ือให�เข�ามาทําหน�าท่ีในการพัฒนาท�องถ่ิน และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท�องถ่ิน
ความรับผิดชอบขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  3. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) อันเปBนความรับผิดชอบ
ของเพราะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปBนองค�กรท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตามกรอบกฎหมายท่ีระบุไว�ต้ังแต�
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงได�แก� รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีเน�นย้ําว�า
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปBนองค�กรหลักในการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังในพระราชบัญญัติจัดต้ัง
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีได�ระบุอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว�อย�างชัดเจน
รวมท้ังพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ หรือกฎหมายแผน รวมท้ัง
พระราชบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีได�ให�อํานาจแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินในฐานะเจ�า
พนักงานตามกฎหมายให�ถือเปBนกรอบในการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ดังนั้น องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องให�ความสนใจต�อความเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีประชาชน ชุมชน และจะต�องเตรียมรับมือกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเปBน
ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต�อไป 
  ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน, 
2556) ได�มีข�อเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพร�อมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการกําหนด
แผนยุทธศาสตร�และการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียนว�า ท�องถ่ินจะต�องเตรียมท้ังในด�าน
ทรัพยากรการบริหารด�านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ� และการจัดการองค�กร เพ่ือเปBน
ยุทธศาสตร�รองรับกับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน โดยจะต�องปรับตัวเพ่ือให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงท่ี
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จะเกิดข้ึน ซ่ึงผู�บริหารและพนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง
ของประชาคมอาเซียนอย�างถูกต�อง การเตรียมความพร�อมสําหรับบุคลากรในสาขาต�างๆ อาทิ 
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ�าน เนื่องจากอาเซียนใช�ภาษาอังกฤษเปBนภาษากลางหรือ
ภาษาราชการในการประสานงานส�วนภาษาท�องถ่ินใช�สําหรับการติดต�อสื่อสารและอํานวยความ
สะดวกแก�ประชาชนและนักท�องเท่ียวของประเทศสมาชิก การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง 
การเตรียมความพร�อมด�านโครงสร�างพ้ืนฐานการสาธารณสุข การศึกษา การส�งเสริมการค�าการลงทุน 
การให�ข�อมูลแก�นักลงทุน ท่ีสําคัญต�อไปการค�าการลงทุนตามแนวชายแดนจะเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องช�วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมและส�งเสริมอัตลักษณ�ทางด�าน
ประวัติศาสตร� ศิลปะ และวัฒนธรรมท�องถ่ิน เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียวจากประเทศสมาชิกอาเซียนให�
หลั่งไหลเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทย และเนื่องจากประเทศไทยจะเข�าสู�การเปBนประชาคมอาเซียน
ในป� 2558 ดังนั้นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องวิเคราะห�ว�าจะสามารถใช�ประโยชน�จาก
ประชาคมอาเซียนได�อย�างไร และควรเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนในป�
2558 ในเรื่องประเด็นต�างๆ ดังต�อไปนี้  
  1. พัฒนาบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย�างถูกต�อง จัดทําหลักสูตรสร�างความตระหนักรู�  หลักสูตรด�าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม รวมท้ังเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไปสู�ประชาชน
ในท�องถ่ิน 
  2. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องให�การสนับสนุนด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน การ
บํารุงรักษาถนนและสะพานดูแลสถานีขนส�งทางน้ํา การคมนาคมและการสัญจรท้ังทางบกและทางน้ํา
เพ่ือเชื่อมโยงระบบการขนส�งและโลจิสติกส�ท่ีมีประสิทธิภาพได�มาตรฐานสากล รองรับโครงการทาง
หลวงอาเซียนและโครงข�ายเชื่อมโยงคมนาคมด�านต�างๆ 
  3. ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องมีวิสัยทัศน� มีความคิดสร�างสรรค� พร�อม
รับต�อการเปลี่ยนแปลงใหม�ๆ มีทักษะด�านการสื่อสารและความรู�ด�านภาษาอังกฤษ มีความเข�าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียนท่ีมีผลกระทบต�อประเทศไทย มีบทบาทในการเตรียม
ความพร�อมให�แก�บุคลากรภายในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชนในท�องถ่ิน รวมท้ังกําหนด
ยุทธศาสตร�บริหารราชการส�วนท�องถ่ินให�มีความเหมาะสม สอดคล�องกับยุทธศาสตร�บริหารราชการ
ส�วนภูมิภาคและบริหารราชการส�วนกลางและบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีให�มีความเชื่อมโยงกัน โดย
อาจเข�าร�วมเปBนภาคีการพัฒนาท�องถ่ินกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืน 
  4. ส�งเสริมสนับสนุนศักยภาพด�านวิชาการโดยร�วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาในท�องถ่ิน 
  5. ปUญหาสาธารณสุขตามแนวชายแดน โรคติดต�อและโรคใหม�ๆ ปUญหาอนามัยแม�
และเด็กและการวางแผนครอบครัว ปUญหาการเข�าถึงระบบบริการสาธารณสุขของชนกลุ�มน�อย กลุ�ม
ชาติพันธุ�ต�างๆ และแรงงานต�างด�าวท่ีอาจเข�าไม�ถึงระบบบริการสาธารณสุข เนื่องจากประเทศไทยมี
ระบบบริการสาธารณสุขท่ีดีกว�าประเทศเพ่ือนบ�าน ประชาชนของประเทศเพ่ือนบ�านจึงเข�ามา
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รักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรจัดทํา
ระบบข�อมูลประชากรแฝง ข�อมูลแรงงานต�างด�าวเพ่ือใช�ในการวางแผนจัดบริการสาธารณสุข 
  6. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรมีบทบาทในการเปBนท้ังผู�ประสานงานและ
ผู�สนับสนุนองค�ความรู� ช�องทางการตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนผู�ประกอบการรายย�อย พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� พัฒนามาตรฐานทางการศึกษาและวิชาชีพให�สอดคล�องกับความต�องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ส�งเสริมการจ�างงานท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด�านฝ�มือแรงงาน
ให�ได�มาตรฐานสากลเพ่ือเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  7. ผลกระทบจากตลาดเสรีและการค�า การลงทุนท่ีกําลังจะเกิดข้ึนอาจจะกระทบ
การค�าระหว�างชุมชนท�องถ่ิน ดังนั้นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรให�ความสําคัญกับบทบาทการ
คุ�มครองผู�บริโภคให�ประชาชนได�รับความเปBนธรรมในการซ้ือสินค�าให�ได�มาตรฐานท้ังราคา คุณภาพ
และบริการเพ่ือคุ�มครองสิทธิประโยชน� สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน 
  8. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องให�บริการข�อมูลการค�าการลงทุนแก�นักลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ�านในการศึกษาลู�ทางการลงทุนในแต�ละท�องถ่ิน ในอนาคตการค�าการลงทุน
โดยเฉพาะการค�าตามแนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ�านจะเพ่ิมมากข้ึน ผู�บริหาร และบุคลากรของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยเฉพาะอย�างยิ่งองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน
ควรศึกษา กฎ ระเบียบ เง่ือนไข แนวทางปฏิบัติและนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับการดูแลการค�า การ
ลงทุนตามแนวชายแดน ตลอดจนสิทธิพิเศษและประโยชน�ต�างๆ 
  9. ในการส�งเสริมสินค�าเพ่ือการส�งออก ท้ังผลผลิตทางการเกษตร สินค�าภายใน
ชุมชน สินค�า OTOP องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องให�ความรู�แก�ประชาชน กลุ�มอาชีพ ในเรื่องกฎ 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของประชาคมอาเซียน 
  10. องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องนําศักยภาพท่ีเปBนจุดแข็งของตนเองมาเปBน
กลไกในการเตรียมความพร�อมรับมือการเปลี่ยนแปลงการเข�าสู�การเปBนประชาคมอาเซียนองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินต�องหันมาสนใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล�อมให�มากยิ่งข้ึนและส�งเสริมอัตลักษณ� 
(Identity) ทางด�านประวัติศาสตร�ศิลปะและวัฒนธรรมของท�องถ่ินเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักท�องเท่ียว การวางแผนส�งเสริมการท�องเท่ียวการปรับปรุงดูแลสถานท่ีท�องเท่ียว การส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวตามธรรมชาติ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�และการอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวใน
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
  ดังนั้นจะพบว�า ภารกิจและความท�าทายจึงอยู�ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะต�อง
ปรับตัวและเตรียมความพร�อมต�อความท�าทายครั้งใหม�นี้  อย�างไรก็ตามภายใต�บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยป� 2550 ได�รองรับเก่ียวกับความเปBนอิสระขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (Autonomy) กล�าวคือ การท่ีท�องถ่ินมีสิทธิในการปกครองตนเองและการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
ความเหมาะสม อันได�แก� ด�านการกําหนดนโยบาย (Policy) ด�านการวางแผน (Planning) ด�านการ
ออกกฎข�อบังคับ (Regulatory) ด�านการงบประมาณ (Financial) ด�านการบริหาร (Administrative) 
และด�านการบริหารงานบุคคล (Personnel)   
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ตารางท่ี 2.5 การปรับตัวและการเตรียมความพร�อมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ความเก่ียวพันกับองค1กรปกครองส"วน
ท�องถ่ิน 

การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร�อม 

1. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน - จําเปBนต�องพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายในท�องถ่ิน เช�นการพัฒนา
โครงข�ายคมนาคมและขนส�ง โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจํา 
เปBนต�อการผลิตเช�น ไฟฟtา และประปา ซ่ึงองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินอาจจําเปBนต�องประสานความ
ร�วมมือกับส�วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส�และโครงสร�างพ้ืนฐาน 
- การลงทุนการให�บริการและใช�ประโยชน� ICT 
- การลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการคมนาคม
เชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

2. การพัฒนาส�งเสริมทางด�านเศรษฐกิจ - จําเปBนต�องทบทวนถึงบทบาทขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในการดูแลและช�วยเหลือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมภายใต�ท�องถ่ินรวมถึงวิสาหกิจ
ชุมชน และอาจจําเปBนต�องทบทวนนโยบาย และ
บทบาทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการ
ส�งเสริมการลงทุนภายในท�องถ่ิน 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

- ต�องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝtาระวังการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- มีการกําหนดแผนและมาตรการปtองกันและบรรเทา
วิกฤติทางด�านสิ่งแวดล�อม 
- มีการซักซ�อมทําความเข�าใจในแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมรวมท้ัง
ทบทวนขอบเขตอํานาจหน�าท่ีระหว�างองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน และภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง 

4. สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมี
ปUญหาสืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ท้ัง
ในปUญหาความยากจน และโรคระบาด 

- อาจต�องมีแนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องต�างๆ 
อาทิ การปtองกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุข
ข้ันมูลฐาน การจัดการศึกษาให�กับลูกหลาน การบริหาร
จัดการเรื่องแรงงานต�างชาติท่ีอพยพเข�ามาในประเทศ
ไทย และการจัดสวัสดิการให�แก�แรงงานอพยพ 
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ตารางท่ี 2.5 (ต"อ) 
 

ความเก่ียวพันกับองค1กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ิน 

การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร�อม 

5. การรักษาความสงบเรียบร�อย - อาจต�องมีบทบาทหน�าท่ีในเรื่องการเฝtาระวังปUญหาด�าน
อาชญากรรมมากข้ึน 
- ในบางพ้ืนท่ีท�องถ่ินอาจจําเปBนต�องพัฒนาระบบและ
จัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพร�วมกับราชการ
ส�วนกลางเพ่ือนํามาใช�ในยามจําเปBน 
- ในบางกรณี องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจต�อง
ร�วมกับชุมชนในการกํา หนดกติกาและหลักเกณฑ�ของ
ชุมชนสําหรับแรงงานต�างชาติ 

6. การจัดการด�านภาษาวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี 

- อาจจําเปBนต�องจัดทําข�อมูลท่ีจําเปBน สําหรับแรงงาน
ต�างชาติเปBนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 
- ส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�และทําความเข�าใจวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน 

7. สินค�าเกษตร - แผนท่ีการใช�ท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค�าเกษตร 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต�ต�นน�าถึงปลายน้ํา 
- การเพ่ิมผลผลิตต�อไร� โดยการปรับปรุงพันธุ�พืช การ
พัฒนาระบบชลประทานและการใช�เทคโนโลยีเข�ามาช�วย
ในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 
- การแปรรูปวัตถุดิบข้ันต�น เพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิมและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรเพ่ือเปBน
ทางเลือกให�กับผู�บริโภค 
- พัฒนาคุณภาพของสินค�าโดยเฉพาะมาตรการด�าน
สุขอนามัยซ่ึงจะนํามาใช�มากข้ึนหลังการยกเลิกภาษี 

8. ด�านอุตสาหกรรม - แผนท่ีการใช�ท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 
- กําหนดและส�งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - 
Plastic, etc.) 
- การเพ่ิมขีดความสามารถให� SME และ OTOP สู�สากล 
- การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปUญญาไทยมาเพ่ิม
มูลค�า 

 
ท่ีมา: เรียบเรียงจาก ศุภสวัสด์ิ ชัชวาล (2555) และสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (2555) 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 การศึกษาเรื่อง การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น ประเด็นสําคัญของการศึกษาอยู�ท่ีการบริการสาธารณะ 
ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต�างๆ นั้น พบว�า ในระดับมหภาคนั้นอํานาจหน�าท่ีในบริการ
สาธารณะระหว�างรัฐบาลและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจําเปBนต�องมีการแบ�งแยกกัน ตามท่ี 
นันทวัฒน� บรมานันท� (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยและได�
อธิบายว�า เกณฑ�ในการแบ�งแยกการบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท�องถ่ิน โดยใช�เกณฑ�ท่ีเกิด
จากแนวคิดหลักการทางวิชาการและเกณฑ�ท่ีเกิดจากกฎหมาย สามารถสรุปได�ว�าการบริการสาธารณะ
ระดับท�องถ่ินต�องไม�เปBนภารกิจท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ การบริการสาธารณะระดับท�องถ่ินเปBน
ภารกิจท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสามารถท่ีจะดําเนินการได� การบริการสาธารณะระดับ
ท�องถ่ินเปBนภารกิจท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการแล�วมีผลกระทบกับองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินและการบริการสาธารณะระดับท�องถ่ินเปBนภารกิจท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการตรง
ตามความต�องการของราษฎรในท�องถ่ิน 
 อย�างไรก็ตามท้ังรัฐบาลและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมีความรับผิดชอบในการ
บริการสาธารณะร�วมกัน เช�นในงานของ จรัส สุวรรณมาลา (2542) ท่ีศึกษาถึงการบริการสาธารณะ
ของรัฐบาลและท�องถ่ิน พบว�า รัฐบาลและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องมีความร�วมผิดชอบร�วมกัน
ด�านการบริการสาธารณะ 3 ประการ คือ (1) รัฐบาลต�องรับผิดชอบต�อประสิทธิภาพ ความโปร�งใส 
และความน�าเชื่อถือได�ของระบบการปกครองท�องถ่ิน รัฐบาลย�อมสามารถกํากับดูแลองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินให�ดําเนินกิจกรรมอยู�ในกรอบของกฎหมาย ขณะเดียวกันองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินก็
ย�อมมีสิทธิท่ีจะฟtองร�องการใช�ดุลพินิจของรัฐบาลในการแทรกแซงกิจการของท�องถ่ิน ในกรณีท่ีเห็นว�า
รัฐบาลใช�ดุลพินิจท่ีไม�ถูกต�องตามหลักการรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนดไว�ได�
เช�นเดียวกัน (2) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องร�วมรับผิดชอบในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล 
กล�าวคือ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีหน�าท่ีท่ีจะต�องดําเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายแห�ง
รัฐธรรมนูญ และนโยบายแห�งชาติท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึน โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือว�าเปBน
ตัวแทนหรือหน�วยปฏิบัติงานของรัฐบาลในการบวนการนโยบายสาธารณะแห�งชาติ ขณะเดียวกัน
รัฐบาลและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจร�วมกันจัดทําโครงการพัฒนาภูมิภาค โดยแบ�งกัน
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสาธารณูปการ ในโครงการต�างๆ (3) รัฐบาลและองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินร�วมกันรับผิดชอบในเรื่องความเท�าเทียม คุณภาพ และมาตรฐานของการบริการสาธารณะ 
กล�าวคือ รัฐบาลมีหน�าท่ีในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของการบริการสาธารณะและจัดให�มี
มาตรการท่ีเพียงพอสําหรับใช�ในการกํากับดูแลและจูงใจให�หน�วยงานของรัฐบาลและองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินต�องจัดบริการให�ได�มาตรฐานและคุณภาพ รัฐบาลมีหน�าท่ีต�องจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือสร�าง
หลักประกันความเท�าเทียมในคุณภาพและมาตรฐานการการบริการสาธารณะ นอกจากนี้องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินอาจท่ีจะร�องขอให�รัฐบาลเข�ามาดําเนินกิจกรรมหรือการบริการสาธารณะในพ้ืนท่ี
ของตนเองแทนได�กล�าวโดยสรุป ระบบการบริการสาธารณะท่ีพึงปรารถนาตามข�อเสนอข�างต�นนั้น 
รัฐบาลและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจําเปBนต�องมีความสัมพันธ�กัน สนับสนุน เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน
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ในระดับหนึ่ง ในขณะท่ีต�างก็เปBนอิสระจากกันและกันในระดับหนึ่ง การดํารงรักษาสมดุลของ
ความสัมพันธ�เชิงพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และเปBนอสิระจากกันและกันดังกล�าวนี้เปBนกระบวนการเชิง
พลวัต (Dynamic) ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไปให�สอดคล�องกับสถานการณ�แวดล�อมอย�างไม�รู�จบสิ้น 
 ดังนั้นจะพบว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นถือว�าเปBนองค�กรหลักในการบริหารจัดการ
บริหารสาธารณะในพ้ืนท่ีซึ่งจะต�องตอบสนองต�อปUญหาและความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีให�เกิด
ความพึงพอใจในการบริการสาธารณะด�านต�างๆ ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (2551ข) ได�ทําการศึกษาผลการประเมินเปtาหมายมาตรฐานในการ
บริการสาธารณะของเทศบาล และองค�การบริหารส�วนตําบลผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ�ม
ประชาชนผู�รับบริการสาธารณะด�านต�างๆ พบว�า ประชาชนส�วนใหญ�หรือร�อยละ 56.27 มีความพึง
พอใจต�อการบริการสาธารณะของเทศบาล และองค�การบริหารส�วนตําบลรองลงมาคือ ร�อยละ 20.32 
มีความพึงพอใจมากท้ังนี้เม่ือพิจารณาเปBนรายด�านก็จะพบว�า กลุ�มประชาชนมีความพึงพอใจต�อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลและองค�การบริหารส�วนตําบลด�านการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและวัฒนธรรม และด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
ตามลําดับ สอดคล�องกับงานศึกษาของ พนินท� เครือไทย และ ชิชญาสุ� ช�างเรียน (2554) ท่ี ได�
รายงานผลการศึกษาด�านประสิทธิภาพการบริการสาธารณะพบว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินขนาด
กลางมีจุดเด�นในด�านการบริการสาธารณะด�านสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ด�านการลงทุน พาณิชกรรม
และการท�องเท่ียว และด�านการสาธารณสุขในขณะท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินขนาดเล็กเน�นการ
บริการสาธารณะเฉพาะด�าน (Specific Function) ได�แก� ด�านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร�อย ด�านการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปUญญาท�องถ่ิน และ
ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
 สอดคล�องกับงานศึกษาของ ดิเรก ปUทมสิริวัฒน� และกอบกุล รายะนาคร (2552) ท่ีศึกษา
วิเคราะห�ถึงการขับเคลื่อนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือการบริการสาธารณะท่ีดี พบว�า (1) องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถจะรับงานท่ีถ�ายโอนจากราชการส�วนกลางได�เปBนส�วนใหญ�หรือเกือบ
ท้ังหมด (2) การถ�ายโอนท่ียังเกิดข้ึนน�อยมากคือ การถ�ายโอนด�านบุคลากร (3) ประชาชนส�วนใหญ�มี
ความพึงพอใจการทํางานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยเปรียบเทียบระหว�างก�อนและหลังป� 
2546 (4) งานการบริการสาธารณะของท�องถ่ินมีคุณภาพมากข้ึน เช�น การจัดบริการศูนย�ดูแลเด็กเล็ก 
มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�มาใช� เช�น การทําบัตรประชาชนและงานทะเบียนของเทศบาลซ่ึงทํา
ให�ระยะเวลาท่ีประชาชนต�องรอรับบริการลดลง ในด�านการจัดสวัสดิการและเบี้ยยังชีพแก�คนชรา คน
พิการ และผู�ปhวยเอดส� พบว�า มีจํานวนผู�สูงอายุท่ีได�รับสวัสดิการเพ่ิมข้ึนจนต�องจัดสรรงบอุดหนุน
เพ่ิมเติม ในการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได�รับสวัสดิการผู�สูงอายุ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีระบบคัด
กรองโดยใช� “ประชาคมท�องถ่ิน” เพ่ือให�การจัดสรรสวัสดิการตรงกลุ�มเปtาหมาย นอกจากนี้ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการให�มีความสะดวกรวดเร็วข้ึน โดยจ�ายเข�าบัญชีธนาคาร
ของผู�สูงอายุโดยตรง บางแห�งจ�ายเปBนรายเดือน (แทนท่ีจะเปBน 6 เดือนต�องวด) หรือจ�ายให�ถึงบ�าน
ควบคู�ไปกับโครงการเยี่ยมคารวะผู�สูงอายุในท�องถ่ิน (5) ประชาชนมีส�วนร�วมในกิจการของท�องถ่ิน
มากข้ึน เช�น มีการแต�งต้ังตัวแทนของประชาชนเปBนกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างและตรวจรับงาน เปBนต�น 
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 นอกจากนี้การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงหลัก
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคุ�มค�ากับงบประมาณท่ีใช�จ�ายไป เช�นในงานของ อรนันท� 
กลันทปุระ (2552) ได�ทําการศึกษาขนาดการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในด�านการกําจัดขยะแล�วพบว�า เทศบาลนครมีประสิทธิภาพในการจัดบริการเก็บขนและ
กําจัดขยะมูลฝอยมากท่ีสุด โดยมีต�นทุนต�อปริมาณขยะมูลฝอย เท�ากับ 466.32 บาทต�อตัน รองลงมา
คือ องค�การบริหารส�วนตําบลมีประสิทธิภาพในการจัดบริการดังกล�าวโดยมีต�นทุน เท�ากับ 935.57 บาท
ต�อตันในขณะท่ีเทศบาลเมืองมีประสิทธิภาพในการจัดบริการน�อยท่ีสุด โดยมีต�นทุนเท�ากับ 1,720.52 
บาทต�อตัน และเทศบาลตําบลมีต�นทุนการจัดบริการ 1,331.79 บาทต�อตัน ซ่ึงหลักการคํานึงถึง
ประสิทธิภาพข�างต�นจะนําไปสู�การจัดลําดับความสําคัญของการบริการสาธารณะในแต�ละประเภทรวม
ไปถึงการใช�เครื่องมือหรือเทคนิคในการบริหารจัดการเพ่ือให�สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให�มากยิ่งข้ึน 
 หรือแม�แต�การท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถนําเอาเทคนิคด�านการจัดการภาครัฐ
แนวใหม�เข�ามาใช�ในการบริหารจัดการบริหารสาธารณะตัวอย�างเช�นในงานศึกษาของ มนัสนันท� ชัยกิจ
ยิ่งเจริญ (2553) ได�ทําการศึกษาการจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจ�าง: กรณีศึกษา
เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก�น จากการให�บริการด�วยวิธีการทําสัญญาจ�างใน        
4 โครงการ คือ การก�อสร�างซ�อมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ 
เกาะกลางถนน พบว�า ใช�ผู�ให�บริการต�างกันคือเทศบาลนครพิษณุโลกใช�เอกชนดําเนินการแทนทําให�
ต�องมีการคิดค�ากําไร ค�าเสื่อมเครื่องจักร ค�าใช�จ�ายในการบริหารเปBนต�นทําให�ต�นทุนสูงกว�า และ
เอกชนต�องการกําไรสูงสุดจึงทํางานตามท่ีกําหนดในสัญญาเพ่ือให�สามารถเบิกเงินได�เท�านั้นดังนั้นถ�า
จะใช�เอกชนเปBนผู�ให�บริการแทนเทศบาล เพ่ือให�มีคุณภาพจะต�องมีการกําหนดคุณสมบัติท่ีชัดเจน 
ส�วนเทศบาลนครขอนแก�นใช�ชุมชนในการให�บริการเพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมของชุมชน โดยชุมชนมี
ส�วนได�ส�วนเสียกับประสิทธิผลเพราะเปBนผู�อยู�อาศัยด�วยทําให�การทํางานเปBนไปอย�างมีคุณภาพและ
ช�วยลดต�นทุนของภาครัฐเนื่องจากชุมชนได�รับการอุดหนุนจากเทศบาลนครขอนแก�นเปBนค�าแรง ส�วน
ในด�านประสิทธิผลการให�บริการของเทศบาลนครพิษณุโลกมีประสิทธิผลใน 3 โครงการคือการ
ก�อสร�างซ�อมแซมถนน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนส�วน
การเก็บขนขยะพบว�ามีประสิทธิผลด�อยกว�าท่ีเทศบาลดําเนินการเอง ส�วนเทศบาลนครขอนแก�นมี
ประสิทธิผลท้ัง 4 โครงการ และเม่ือศึกษาถึงปUจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลของการใช�วิธีการทํา
สัญญาจ�างพบว�าท้ังในเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก�น การให�การสนับสนุนของฝhาย
บริหาร การมีส�วนร�วมของประชาชนมีส�วนช�วยให�สําเร็จ นอกจากนั้นเทศบาลนครขอนแก�นและ
เทศบาลนครพิษณุโลกมีความสามารถในการจัดการท้ังทางด�านการนําไปปฏิบัติ เพ่ือกําหนด
ข�อกําหนดในสัญญาให�ชัดเจนเทศบาลก็จะได�รับบริการตรงตามต�องการ มีการประเมินคุณสมบัติของ
ชุมชนท่ีเข�าร�วมในการให�บริการแทนเทศบาลเพ่ือพิจารณาถึงความพร�อมของชุมชน และเทศบาลนคร
ขอนแก�น เทศบาลนครพิษณุโลกมีการประเมินคุณสมบัติของผู�เข�าร�วมเสนอราคาเพ่ือดูประสบการณ�
ทํางานของเอกชน เทศบาลนครขอนแก�น ไม�มีการแข�งขันเนื่องจากให�ชุมชนเปBนผู�ดูแลกันเอง แต�
เทศบาลนครพิษณุโลกถ�าต�องการให�มีการลดต�นทุนของภาครัฐต�องสร�างให�เกิดการแข�งขันและการ
เสนอราคาควรเปBนแบบประกวดราคา นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแก�นและเทศบาลนครพิษณุโลก
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ยังต�องมีความสามารถในการประเมินและควบคุมเพ่ือให�ชุมชนทํางานให�ได�ตามท่ีตกลงไว�เทศบาลต�อง
มีความสามารถในการควบคุมท้ังในกระบวนการทํางานและผลลัพธ�ท่ีได� มีการติดต�อสื่อสารระหว�าง
กันเพ่ือสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีต�อกันเม่ือเกิดปUญหาก็สามารถแก�ไขได�ทันท�วงที 
 โดยเฉพาะอย�างยิ่งสําหรับการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องวิเคราะห�ว�าจะสามารถใช�ประโยชน�จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ควรเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป� 2558 ในเรื่องประเด็นท่ี
เก่ียวกับการบริการสาธารณะในด�านต�างๆ ดังในรายงานของ สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (2556) ท่ีได�เสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร�อมของ
ท�องถ่ิน ดังต�อไปนี้ (1) พัฒนาบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย�างถูกต�อง (2) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องให�การสนับสนุนด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน (3) ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องมีวิสัยทัศน� มีความคิดสร�างสรรค� 
พร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงใหม�ๆ (4) ส�งเสริมสนับสนุนศักยภาพด�านวิชาการโดยร�วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในท�องถ่ิน (5) การแก�ไขปUญหาสาธารณสุขตามแนวชายแดน 
โรคติดต�อและโรคใหม�ๆ ปUญหาอนามัยแม�และเด็กและการวางแผนครอบครัว ปUญหาการเข�าถึงระบบ
บริการสาธารณสุขของชนกลุ�มน�อย กลุ�มชาติพันธุ�ต�างๆ และแรงงานต�างด�าวท่ีอาจเข�าไม�ถึงระบบ
บริการสาธารณสุข (6) ท�องถ่ินควรมีบทบาทในการเปBนท้ังผู�ประสานงานและผู�สนับสนุนองค�ความรู� 
ช�องทางการตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนผู�ประกอบการรายย�อย (7) ผลกระทบจากตลาดเสรีและ
การค�า การลงทุนท่ีกําลังจะเกิดข้ึนอาจจะกระทบการค�าระหว�างชุมชนท�องถ่ิน (8) องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินจะต�องให�บริการข�อมูลการค�าการลงทุนแก�นักลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ�านศึกษาลู�ทางการ
ลงทุนในแต�ละท�องถ่ิน (9) ในการส�งเสริมสินค�าเพ่ือการส�งออก ท้ังผลผลิตทางการเกษตร สินค�า
ภายในชุมชน สินค�า OTOP องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องให�ความรู�แก�ประชาชน กลุ�มอาชีพ ใน
เรื่องกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของประชาคมอาเซียน และ(10) องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�องนําศักยภาพท่ีเปBนจุดแข็งของตนเองมาเปBนกลไกในการเตรียมความพร�อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงการเข�าสู�การเปBนประชาคมอาเซียนเช�นในงานของ นิสิต พันธมิตร (2550) ท่ีได�ศึกษาถึง
ผลกระทบของการค�าชายแดนภาคเหนือต�อข�อตกลงการค�าเสรี พบว�า ปUญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรภายหลังจากการมีข�อตกลงการเปZดเขตการค�าเสรี (FTA) โดยภาพรวมพบว�าเกษตรกรพบ
ปUญหาในเรื่องต�นทุนการผลิตและปUญหาเก่ียวกับรูปแบบหรือลักษณะทางการค�า  
 ศรีสุรักษ� สีวันนา และคนอ่ืนๆ (2556) ศึกษาทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ�งและพาณิชย�เพ่ือเตรียมความพร�อมด�านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทยเข�าสู�การเปBนประชาคมอาเซียน พบว�า การเตรียมความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคม
อาเซียนเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ�งและพาณิชย�นั้นจะมีความเก่ียวข�องอย�างมากกับความ
ร�วมมือทางด�านเศรษฐกิจหรือท่ีเรียกว�า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีประเทศไทยจะต�อง
ดําเนินการในด�านต�างๆ เพ่ือให�สอดคล�องตามหลักในด�านการค�าและการลงทุนอันก�อให�เกิดลักษณะ
สําคัญในการเคลื่อนย�ายเสรีทางด�านการค�า การลงทุน แรงงงาน และการระงับข�อพิพาทซ่ึงมี
ผลกระทบต�อกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องอันอาจทําให�เกิดปUญหาและอุปสรรคต�อการดําเนินงานตาม
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กรอบท่ีกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามท่ี กล�าวไว�ในบทก�อนโดยจะขอสรุปและเสนอแนะ
แนวทางอันเปBนประโยชน�เพ่ือการแก�ไขดังนี้  
 1. กฎหมายว�าด�วยการธนาคารและสถาบันการเงิน ในกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น
ได�มุ�งไปในทางการใช�มาตรฐานสากลตามท่ีระบุไว� ในแผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Blueprint) ท่ีต�องการให�สมาชิก อาเซียนยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล
สถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลซ่ึงด�านการกํากับดูแล ธุรกิจธนาคารพาณิชย�จะใช�มาตรฐานของ 
Basel Committee on Banking Supervision และ มาตรฐานสากลของการกากับธุรกิจหลักทรัพย�
จะใช�ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ซ่ึงหากผู�ประกอบ
ธุรกิจการเงิน และนักธุรกิจไทยสนใจการประกอบธุรกิจการเงินในสมาชิกอาเซียนมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ การเงินดังกล�าวก็จะสามารถ ทําธุรกิจการเงินในสมาชิกอาเซียนได�ง�าย
ข้ึน ตามระบบ Fit and Proper Basis กล�าวคือหากสถาบัน การเงินใด หรือผู�ประกอบธุรกิจการเงิน
ใดมีคุณสมบัติครบถ�วนตามกฎหมายและกฎระเบียบของของ ประเทศเจ�าบ�านก็สามารถเข�าไปทํา
ธุรกิจการเงินในประเทศนั้นได�ได�ด�วยความม่ันใจและนอกจากนี้ใน การกํากับดูแลความม่ันคงทางการ
เงินทุกประเทศมีกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน และการส�งออกเงินตราไปยัง
ต�างประเทศ โดยในแต�ละประเทศก็ได�กําหนดถึงข�อบังคับไว�ท่ีแตกต�างกัน ท้ังวิธีการและจํานวนเงินใน
การโอนท้ังในส�วนกฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังธนาคาร และกฎหมายหรือ ระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและการส�งออกเงินตราในการนี้อาจทําให�เกิด ปUญหาท่ีนํามาสู�อุปสรรคของ
การดําเนินการเพ่ือให�เกิดความร�วมมือท่ีเปBนเอกภาพในประชาคมตาม วัตถุประสงค�ได�  
 2. กฎหมายส�งเสริมลงทุน ในแต�ละประเทศได�มีการแก�ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน เปBนอย�างมาก โดยเฉพาะประเทศในกลุ�ม CLMV ในขณะท่ี
ประเทศผู�นําใน ประชาคมอาเซียนมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือรองรับหลักการของ AEC Blueprint 
ต้ังแต�แรกอยู�แล�ว อย�างไรก็ดี แต�ละประเทศยังคงมีข�อสงวนในการไม�ดําเนินการให�เปBนไปตามเกณฑ�
ของ AEC Blueprint เช�นกัน ดังได�แก� การขจัดอัตราภาษี และการควบคุมการประกอบอาชีพของคน
ต�างด�าว เพ่ือปกปtองแรงงานของชาติตัวเอง มาตรการท่ีแต�ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได�
กําหนดข้ึนเพ่ือการส�งเสริมการ ลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต�แนวทางของ ASEAN 
Blueprint ได�แก� (ศรีสุรักษ� สีวันนา และคนอ่ืนๆ, 2556) 
  1) การส�งเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน กฎหมายส�งเสริมการ 
ลงทุน ดึงดูดให�นักลงทุนต�างชาติเข�ามาลงทุน และก�อให�เกิดการจ�างงานแรงงานภายในประเทศและ 
ส�งผลให�เศรษฐกิจขยายตัว ภายใต�บริบทของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศท่ีต�องการให�ต�างชาติเข�ามา 
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของประเทศ อันได�แก� ด�านพลังงาน ไฟฟtา เหมืองแร� เช�น 
ประเทศในกลุ�ม CLMV และรวมถึงประเทศไทยด�วย นโยบายดังกล�าวทําให�แรงงานภายในประเทศ 
ได�รับการจ�างงาน และมีการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี  
  2) การแก�ไขบัญชีอาชีพท่ีสงวนไว�เฉพาะคนชาติตน แต�ละประเทศควรมีการผ�อนปรนใน 
เรื่องของสาขาวิชาชีพท่ีควบคุมไม�ให�ชาวต�างชาติทําเท�าท่ีไม�ทําให�แรงงานในประเทศเกิดการว�างงาน 
และเพ่ือประโยชน�ในการแลกเปลี่ยนแรงงานฝ�มือเพ่ือการถ�ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรู�ซ่ึงกัน 
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และกัน อนึ่ง ความเปBนไปได�ของการผ�อนปรนวิชาชีพท่ีควบคุมไม�ให�ต�างชาติทําข้ึนอยู�กับความ 
ต�องการของแต�ละประเทศด�วย ถ�าประเทศใดขาดแคลนแรงงานฝ�มือมาก ก็จะใช�มาตรการผ�อนปรน 
มาก ส�วนประเทศท่ีมีความพร�อมอยู�แล�ว ก็อาจผ�อนปรนในเรื่องดังกล�าวน�อยตามไปด�วย  
  3) การยกเว�นอัตราภาษีเงินได�ของนิติบุคคลต�างชาติ กรณีเปBนผู�บุกเบิก ผู�เชี่ยวชาญ 
หรือ อุตสาหกรรมท่ีได�รับการสนับสนุนการลงทุน  
  4) ลดหย�อนภาษีเพ่ือส�งเสริมการลงทุนในเรื่องของการนําเข�าเครื่องจักรและวัตถุดิบ 
(Investment Tax Cut) การลดหย�อนภาษีในเรื่องการนําเข�าเครื่องจักรและวัตถุดิบ เปBนมาตรการ
ดึงดูดนักลงทุนต�างชาติประการหนึ่งเพราะถือว�าเปBนการลดต�นทุนของธุรกิจของตน ทําให�นักลงทุน 
ต�างชาติได�รับความสะดวกและได�รับกําไรท่ีมากข้ึนจากการลงทุน  
  5) กําหนดเขตปลอดอากร (Free Zone) หรือการสร�างเขตเศรษฐกิจเฉพาะ แม�ว�า 
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนยังไม�สามารถลดภาษีนําเข�าของตนเปBนร�อยละ 0 แต�ก็มีความ 
พยายามท่ีจะผ�อนปรนมาตรการทางภาษีซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใน 
ภูมิภาคอันเนื่องมาจากค�าขายท่ีมากข้ึนและการเคลื่อนไหวสินค�า (Free Flow of Goods) มากข้ึน  
  6) มาตรการจูงใจเฉพาะ SME และอุตสาหกรรมสาขาท่ีประเทศไม�มีความเชี่ยวชาญ ซ่ึง
จะทําให�เกิดการเคลื่อนย�ายแรงงาน เงินทุน และสินค�าอย�างเสรีมากข้ึนภายในภูมิภาค และเนื่องจากผู� 
ประกอบธุรกิจ SME เปBนคนส�วนใหญ�ในประชาคมอาเซียน การใช�นโยบายนี้จะทําให�อัตราการเติบโต 
ของเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนสูงข้ึนอย�างมากภายในอนาคตอันใกล�  
  7) ส�งเสริมธุรกิจร�วมทุนกับต�างชาติ หรือการให�สัมปทาน สําหรับกิจการท่ีจําเปBนต�อง 
อาศัยเงินลงทุนจํานวนมาก เช�น การสร�างสาธารณูปโภค การสร�างเครือข�ายคมนาคม หรือสิ่งก�อสร�าง 
ขนาดใหญ� เช�น เข่ือน ไฟฟtา ประปา ฯลฯ ซ่ึงรัฐบาลควรต�องเปBนผู�ดําเนินการ รัฐบาลประเทศนั้นอาจ 
ต�องให�สิทธิเศษด�านภาษีหรือสิทธิในทรัพย�สินอย�างยิ่งแก�นักลงทุนในกลุ�มดังกล�าว  
 3. กฎหมายทรัพย�สินทางปUญญา การให�ความคุ�มครองทางด�านทรัพย�สินทางปUญญาของ
ประเทศในกลุ�มประเทศอาเซียน นั้นเปBนสิ่งท่ีมีความสําคัญอย�างมาก เพราะหลายประเทศใน
ประชาคมอาเซียนล�วนเปBนประเภทภาคี สมาชิกขององค�กรทรัพย�สินทางปUญญาโลก (WIPO) และ
เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการขององค�กร การค�าโลก (World Trade Organization: WTO) หาก
ประเทศใดไม�มีระบบในการคุ�มครอง ทรัพย�สินทางปUญญาท่ีดีแล�ว ประเทศนั้นก็มักจะไม�มีนักลงทุนเข�า
ไปลงทุนและก็จะถูกประเทศภูมิภาค อ่ืนมีมาตรการต�างๆ เพ่ือกีดกันทางการค�าพร�อมกับการตัดลด
สิทธิพิเศษท่ีประเทศนั้นควรจะได�รับ ฉะนั้นหากประเทศใดไม�มีกฎหมายเก่ียวกับการให�การคุ�มครอง
สิทธิในทางทรัพย�สินทางปUญญาแล�ว ย�อมเปBนประเทศท่ีนักลงทุนจะไม�กล�าเสี่ยงท่ีจะเข�าไปลงทุน
เพราะไม�สามารถยอมรับสภาพการละเมิด ทรัพย�สินทางปUญญาในประเทศนั้นๆ ได�สําหรับประเทศ
ไทยอาจมีบทบัญญัติบางประการท่ีอาจเปBน อุปสรรคเม่ือมีการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนอย�างสมบูรณ�ใน 
ป� พ.ศ. 2558 ต�อไป 
 4. กฎหมายแรงงาน สถานการณ�ปUจจุบันของการปฏิบัติการตามข�อตกลงยอมรับร�วมกัน
ด�านแรงงาน (Mutual Recognition Arrangement: MRAs) ขณะนี้อยู�ระหว�างการเจรจาต�อรองบาง
สาขาวิชาชีพ ท่ีเปBนอุปสรรคในการเคลื่อนย�ายเสรีของผู�ประกอบวิชาชีพบริการระดับมืออาชีพ ได�แก� 
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บริการด�าน สถาปUตยกรรม บริการด�านบัญชีคุณวุฒิ การสํารวจปฏิบัติทางการแพทย� และผู�ปฏิบัติงาน
ทางทันตกรรมซ่ึงแล�วเสร็จในป� 2012 ดังนั้น เพ่ือท่ีจะพัฒนาให�เปBนไปตาม MRAs อย�างรวดเร็ว 
มาตรการด�าน กฎหมายแรงงานของแต�ละประเทศสมาชิกอาเซียน จะต�องระบุรายละเอียด และการ
พัฒนา MRAs เพ่ือรองรับการเคลื่อนย�ายเสรีของผู�ประกอบวิชาชีพบริการระดับมืออาชีพอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีระบุ ข�างต�น ให�แล�วเสร็จภายในป� 2015 และสร�างความเข�มแข็งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� รวมถึงการ สร�างขีดความสามารถในพ้ืนท่ีของการบริการ 
 5. การระงับข�อพิพาททางแพ�งและพาณิชย� การระงับข�อพิพาทโดยกระบวนการระงับข�อ
พิพาทนอกศาลได�รับความนิยมอย�างมาก โดยเฉพาะกระบวนการอนุญาโตตุลาการเปBนวิธีการท่ีได�รับ
ความนิยมสูงสุด ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากการใช� วิธีอนุญาโตตุลาการนั้นเปBนการยอมรับของคู�กรณีท่ีจะ
เลือกใช�วิธีการในการระงับข�อพิพาทในลักษณะนี้ กฎหมายหลายประเทศจะมีกระบวนการท่ีคล�ายๆ 
กันโดยเฉพาะในกลุ�มประเทศอาเซียนท้ังนี้ก็สืบ เนื่องมาจากการท่ีประเทศในกลุ�มอาเซียนนั้นต�างก็นํา
หลักการในกฎหมายแม�แบบหรือ (UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration) มาเปBนแบบในการยกร�างกฎหมาย ภายในของประเทศตนเองรวมถึงประเทศไทย 
นอกจากนี้การท่ีหลายประเทศในกลุ�มอาเซียนต�างก็เปBน ภาคีในอนุสัญญาว�าด�วยการยอมรับนับถือ
และบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว�าง ประเทศ (อนุสัญญากรุงนิวยอร�ค) ค.ศ. 1958 
จึงมีผลทําให�คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว�างประเทศ สามารถใช�บังคับในประเทศภาคีซ่ึงเปBน
กลุ�มประเทศอาเซียน จากผลการศึกษานั้นพบว�าประเทศท่ีมีการใช� ระบบการอนุญาโตตุลาการมาก
ท่ีสุดและการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดพบว�าในประเทศในกลุ�มเอเซียตะวันออกเฉียงใต�หรือกลุ�ม
ประเทศอาเซียนนั้นคือประเทศสิงคโปร�ซึงได�มีการจัดต้ังสถาบันการ อนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข�อ
พิพาทในทางพาณิชย�หรือทางการค�าอย�างมีระบบและองค�คณะของตุลาการในสถาบันดังกล�าวยังเปBน
ท่ียอมรับกันอย�างสากลว�าเปBนผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาชีพด�วยกันท่ีจะทํา
หน�าท่ีในการชี้ขาดให�คู�ความเกิดความม่ันใจในคําชี้ขาดอีกท้ังประเทศสิงคโปร�มี ระบบการบริการใน
สถาบันหรือในศูนย�อนุญาโตตุลาการแบบ One Stop Service ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ กับประเทศไทย
แล�วระบบการอนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร�ยังคงมีการล้ําหน�าประเทศไทยอยู�มาก  
 โสภนา ศรีจําปา (2556) ศึกษาความท�าทายของประเทศไทยจากการรวมกลุ�มประชาคม
อาเซียนซ่ึงเน�นในด�านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน� สรุปข�อเสนอว�า  
 1. คนไทยจะต�องเรียนรู� เข�าใจ เพ่ือเตรียมตัวให�พร�อมกับการเปBนประชาคมอาเซียนท่ีมีท้ัง 
ความร�วมมือและการแข�งขันท่ีจะรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ หากมองในทางกลับกันประเทศไทยควร
ผลักดัน และส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�เรื่อง “ไทยศึกษาอย�างเปBนระบบ” ข้ึนในมหาวิทยาลัยใน
ประชาคม อาเซียน รวมถึงในภูมิภาคต�างๆ ด�วย ท้ังนี้เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับประเทศ
ไทยให�กับ เพ่ือนบ�านรวมท้ังชาวต�างชาติอ่ืนๆ ให�ถูกต�องมากข้ึน การส�งเสริมให�เกิดไทยศึกษาใน
ประชาคม อาเซียนและภูมิภาคต�างๆ ท่ัวโลกเปBนการยกระดับความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับประเทศไทยไปสู�
ระดับ นานาชาติมากข้ึน ซ่ึงจะช�วยลบภาพมายาคติท่ีต�างชาติมองไทยว�าเปBนเพียงดินแดนแห�ง Sand, 
Sea, Sex เท�านั้น  
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 2. ปรากฏการณ�ของโลกาภิวัตน�ส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตของคนไทยท้ังในด�านบวก และลบ 
สังคมไทยต�องต้ังสติให�ดีทําความเข�าใจในความหลากหลายและซับซ�อนของสังคมท่ีเปBนอยู� ใช�ทุนทาง 
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีประเทศไทยมีเหลืออยู�ให�สมดุล ถูกต�องและ 
เหมาะสม มีการธํารงรักษาสิ่งท่ีดีไว� และพัฒนาให�เจริญงอกงาม โดยต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของความ 
พอเพียง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลต�องมีความจริงใจในการวางแผนเพ่ือเร�งพัฒนาศักยภาพของ 
ทรัพยากรมนุษย�โดยเฉพาะทักษะทางด�านภาษาท้ังไทย และภาษาต�างประเทศ รวมถึงทักษะการใช� 
เทคโนโลยีสารสนเทศต�างๆ ในทุกระดับ และส�งเสริมการศึกษาเรื่องราวของประชาคมอาเซียนใน
ระดับ ต�างๆ เช�น การจัดทําหนังสือวิชาการเพ่ือให�ความรู�กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป      
การจัด หลักสูตรอาเซียนศึกษาในมหาวิทยาลัยต�างๆ เปBนต�น  
 3. รัฐควรส�งเสริมสิทธิข้ันพ้ืนฐานให�กับคนพลัดถ่ินท่ีเข�ามาในประเทศไทยอย�างถูกฎหมาย 
เพ่ือให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปBนการสร�างขวัญและกฎลังใจในการทํางาน การดําเนินชีวิตและการอยู� 
ร�วมกับสังคมกระแสหลักอย�างสุข สงบ สันติ ในขณะเดียวกันรัฐต�องปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือปtองกัน 
การเข�ามาละเมิดสิทธิของคนไทยจากชาวต�างชาติท่ีเข�าเมืองท้ังถูกและผิดกฎหมายด�วยความเข�มงวด 
เพ่ือปกปtองผลประโยชน�ของประชาชนไทย และประเทศชาติให�คงอยู�สืบไป 
 
2.8 นิยามปฏิบัติการ 
 การวิจัยเรื่อง การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อม
เข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการท่ีผู�วิจัยได�ทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องใน
บทท่ี 2 แล�วนั้น เพ่ือให�สามารถตอบวัตถุประสงค�สูงสุดของการวิจัยให�ชัดเจนยิ่งข้ึนผู�วิจัยจึงได�กําหนด
ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้โดยสามารถแบ�งออกเปBน 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ ประกอบด�วย 
ปUจจัยด�านข�อมูลท่ัวไปขององค�กร ปUจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและปUจจัยด�านการบริหารจัดการ ส�วนตัวแปรตาม คือ การบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังต�อไปนี้ 
 ปUจจัยด�านลักษณะองค�กร หมายถึง จํานวนบุคลากร ขนาดองค�กรกร และจํานวน
ประชากรในพ้ืนท่ี 
 การเมืองและความม่ันคง หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ได�รับการ
คุ�มครองและมีความเปBนอยู�ท่ีม่ันคงปลอดภัยการแก�ไขปUญหายาเสพติดและอาชญากรรมข�ามชาติ 
รวมถึงปtองกันและบรรเทาสาธารณะภัยทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 เศรษฐกิจ หมายถึง การเสริมสร�างความสามารถในการแข�งขันของผลผลิตทางการเกษตร 
สินค�าภายในชุมชน และสินค�าโอท็อปการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส�ง เพ่ือให�เกิด
ความเชื่อมโยงทางการค�าและการลงทุน และการเพ่ิมศักยภาพของท�องถ่ินในการบริหารงานด�านการ
ท�องเท่ียว อุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน 
 สังคมและวัฒนธรรม หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือให�มีมาตรฐานการศึกษา
อาเซียน รวมท้ังทักษะฝ�มือ และภาษาต�างประเทศการสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือตระหนักถึง
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ความสําคัญของอาเซียนแก�ประชาชนและบุคลากรของท�องถ่ิน และการส�งเสริมให�กลุ�มแรงงานต�าง
ด�าวเข�าถึงระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ หมายถึง ความรับผิดชอบขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข�อปฏิบัติต�างๆ ของทางราชการ เปBนองค�กรท่ีมีความ
รับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต�อชีวิตและความเปBนอยู�ของประชาชน และการเปBนหน�วยงานหลักในการแก�ไข
ปUญหาในพ้ืนท่ี 
 หลักประชาธิปไตย หมายถึง การท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปZดโอกาสให�ประชาชนเข�า
มามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายของท�องถ่ินประชาชนได�รับการบริการสาธารณะด�วยความเสมอ
ภาคและเท�าเทียมกันทุกฝhาย และการบริหารงานท่ียึดหลักความถูกต�องตามครรลองของกฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการ 
 การมีใจให�บริการ หมายถึง การลดเวลาและข้ันตอนในการให�บริการเพ่ือความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเปBนตัวกลางในการแก�ไขหรือไกล�เกลี่ยปUญหาข�อขัดแย�งของประชาชนได� 
รวมถึงสามารถอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนในการรับบริการต�างๆ เสมือนญาติมิตร 
 การเน�นประชาชนเปBนสําคัญ หมายถึง การให�ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการร�วม
พัฒนาท�องถ่ินในฐานะท่ีเปBนพลเมือง ซ่ึงการดําเนินนโยบายจะเน�นให�ประชาชนเกิดความรู�สึกเปBน
เจ�าของและหวงแหนท�องถ่ิน รวมถึงการมีช�องทางในการให�บริการแก�ประชาชนอย�างหลากหลาย 
 การบริหารแบบมืออาชีพ หมายถึง การบริหารงานท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติหน�าท่ีโดย
สามารถแก�ไขปUญหาขององค�กรได�โปร�งใส นอกจากนี้ยังต�องเปZดเผยข�อมูลให�ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได�ทุกเม่ือ รวมท้ังความสามารถในการแข�งขันและทันต�อการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ภายนอก 
 การลดขนาดองค�กร หมายถึง การบริหารจัดการโดยเน�นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก�
บุคลากรทุกฝhาย สามารถใช�ประโยชน�จากวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือและครุภัณฑ�ต�างๆ ท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�า 
และมีการทําสัญญาจ�างบริษัทเอกชนหรือหน�วยงานอ่ืนเพ่ือเข�ามาช�วยในการแบ�งเบาภาระงาน 
 การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การท่ีองค�กรมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการต�างๆ ไว�อย�างชัดเจน มีการลงมือปฏิบัติงานตามแผนการต�างๆ ท่ีกําหนดไว� และมีการ
ตรวจสอบความถูกต�องแล�วนําข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมาเปBนบทเรียนเพ่ือปรับปรุงแก�ไข 
 ความเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง การมีงบประมาณอย�างเพียงพอในการจัดบริการ
สาธารณะมีความพยายามในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได� และสามารถใช�งบประมาณ
รายจ�ายได�สอดคล�องกับปUญหาและความต�องการของประชาชน 
 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน หมายถึง การก�อสร�างและปรับปรุงถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการ
ขยายตัวด�านการลงทุนและการคมนาคมขนส�ง การจัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอย�างเพียงพอตลอดป� และการจัดให�มีไฟฟtาและความส�องสว�างตามท่ีสาธารณะ 
 ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง มีการส�งเสริมอาชีพเพ่ือสร�างรายได�ให�แก�ประชาชน
ในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่องการให�ความรู�แก�บิดามารดา หรือผู�ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และมีการ
ส�งเสริมและสนับสนุนให�เยาวชนหรือผู�สูงอายุรวมกลุ�มกันจัดทํากิจกรรมสร�างสรรค� 
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 ด�านการจัดระเบียบสังคม หมายถึง การปtองกันปUญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพ
ติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไปการเฝtาระวังปUญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดยให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการแก�ไขปUญหา และการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับประชากรแฝงและแรงงานต�างด�าวในพ้ืนท่ี 
 ด�านการส�งเสริมการค�าและการท�องเท่ียว หมายถึง การเปZดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�า
มามีส�วนร�วมในการอนุรักษ� พัฒนา และได�รับประโยชน�จากแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี การมีบทบาท
สําคัญในการการเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ�สถานท่ี
ท�องเท่ียวหรือสินค�าจากวิสาหกิจชุมชน  
 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัด
แยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช�ประโยชน� และรับฟUงความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสียทุกฝhายทุกครั้งก�อนท่ีจะ
มีการดําเนินงานท่ีส�งผลกระทบต�อธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ด�านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การส�งเสริมให�ประชาชนเกิดการเรียนรู�และเข�าใจวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน การส�งเสริมด�านศาสนา ภูมิปUญญาและประเพณีท่ีดีงามในท�องถ่ิน 
รวมถึงการให�ความสําคัญด�านเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปUญญาท�องถ่ิน 
 ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� หมายถึง การเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนไปสู�ประชาชน การพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียน
แก�เยาวชนหรือบุคลากร และการส�งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�างความร�วมมือกับสถาบัน
วิชาการ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�วิจัยได�เลือกใช�แนวทางการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Research) โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข�ามาสนับสนุน ท้ังนี้เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�สูงสุดของ
การวิจัย ผู�วิจัยจึงได�ทําการออกแบบการวิจัย (Research Design) ดังต�อไปนี้ 
 
3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลแบ�งออกเปJน 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 3.1.1 การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณ 
  การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณโดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) ส�งทาง
ไปรษณีย�จากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกลุ�มตัวอย�างและบางส�วนได�นําส�งด�วยตนเอง รวมจํานวน
ท้ังสิ้น 400 แห�ง เพ่ือนําข�อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาวิเคราะห�ในเชิงสถิติด�วยเครื่อง
คอมพิวเตอร� โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร�มาประมวลผลและจัดทํา
ตารางการวิเคราะห�ทางสถิติเพ่ือนําเสนอข�อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 3.1.2 การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยครั้งนี้ใช�การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสารท่ี
เก่ียวข�องและการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ดังต�อไปนี้ 
  1) การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง (Documentary Research) 
   (1) เอกสารท่ีเปJนกฎหมาย ข�อบังคับหรือระเบียบ ได�แก�กฎบัตรอาเซียน 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก�ไขเพ่ิมเติม กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
กฎหมายว�าด�วยการปกครองท�องถ่ินอ่ืน ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และเอกสารประกาศขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง 
   (2) เอกสารท่ีไม�ใช�กฎหมาย ได�แก� รายงานการวิจัย หนังสือ บทความ วารสาร
และข�อมูลจากเว็บไซต�ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริการสาธารณของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ ท้ังในเชิงปฐมภูมิ (Primary Source) 
และทุติยภูมิ (Secondary Source) ในอันท่ีจะก�อให�เกิดประโยชน�ต�อการศึกษาวิจัย 
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  2) การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช�แบบสัมภาษณ�เปJน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยแบบสัมภาษณ�เปJนคาถามแบบปลายเปaด (Opened-Ended 
Question) จากบุคคลในพ้ืนท่ี ท่ีเ ก่ียวข�องหรือผู� ท่ีสามารถให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants 
Interview) ประกอบด�วย ผู�บริหารท�องถ่ิน 8 คน สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 5 คน 
พนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 3 คน ท�องถ่ินอําเภอ 3 คน และท�องถ่ินจังหวัด 4 คน 
  3) การประชุมกลุ�มย�อย โดยผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีผู�วิจัยคาดว�าน�าจะให�ข�อมูลท่ี
สําคัญและเปJนประโยชน�ต�อการวิจัยได� ซ่ึงได�แก� ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สมาชิกสภา
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พนักงานองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท�องถ่ินอําเภอ และท�องถ่ินจังหวัด 

 
3.2 ประชากรและกลุ#มตัวอย#าง 
 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให�ข�อมูลจากแบบสอบถามมีความเปJนตัวแทนและความน�าเชื่อถือ อัน
จะบรรลุวัตถุประสงค�ของการวิจัยได� ดังนั้นผู�วิจัยจึงได�กําหนดประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ดังต�อไปนี้ 
 3.2.1 ประชากร 
  ประชากร ได�แก� องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 7,853 แห�ง (กรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน, 2556) 
 3.2.2 กลุ�มตัวอย�าง 
  การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการพิจารณากลุ�มตัวอย�างโดยใช�หลักเกณฑ�สอดคล�องกับ
การแบ�งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงแบ�งออกเปJน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต� 
  กลุ�มตัวอย�างในการศึกษา คือ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวน 400 แห�ง กําหนด
ขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช�สูตรของทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร�อยละ 95 ยอมให�ความคลาดเคลื่อนได�ร�อยละ 5 โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
    n     =     N 

    1 + Ne2 
  n =   ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
  N =   ขนาดของประชากร 
  e =   ความคลาดของการสุ�มตัวอย�าง (0.05)  
 
 แทนค�าในสูตร   n     =        7,853 

            1 + 7,853 (0.05) 2 
           
           = 380.61 
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 การวิจัยครั้งนี้ได�ใช�ประเภทของการสุ�มตัวอย�างแบบโดยอาศัยความน�าจะเปJนไปได� 
(Probability Sampling) และวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และการสุ�ม
ตัวอย�างแบบง�าย (Probability Sampling) เพ่ือให�แต�ละชั้นมีความเหมือนกันแต�แตกต�างกัน (พิชิต 
พิทักษ�เทพสมบัติ, 2551) 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�วิจัยได�เลือกใช�แนวทางการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Research) คือ ท้ังระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท้ังนี้เพ่ือให�ผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค�สูงสุดของ
การวิจัย ผู�วิจัยได�ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
 3.3.1 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเชิงปริมาณ 
  เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวมรวบข�อมูลในครั้งนี้ ได�แก� แบบสอบถามซ่ึงผู�วิจัยได�สร�าง
ข้ึนจากการศึกษาข�อมูลในเชิงคุณภาพรวมท้ังการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ดังต�อไปนี้ 
  1) คําถามแบบปลายปaด (Closed-Ended Question) หมายถึง คําถามท่ีให�
เลือกตอบตามความเปJนจริงท่ีผู�ตอบเห็นว�าใกล�เคียงกับข�อเท็จจริงมากท่ีสุด 
  2) ประเด็นคําถาม ประกอบด�วย 4 ส�วน ดังนี้ 
   ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   ส�วนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท่ีมีต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจากองค�ประกอบ 3 ด�าน ได�แก� การเมืองและความม่ันคง 
เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะคําถามเปJนแบบปลายปaดแบบมาตราส�วน
ประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
   มากท่ีสุด หมายถึง  ข�อความนั้นมีผลกระทบมากท่ีสุด 
   มาก  หมายถึง  ข�อความนั้นมีผลกระทบมาก 
   ปานกลาง หมายถึง  ข�อความนั้นมีผลกระทบปานกลาง   
   น�อย  หมายถึง  ข�อความนั้นมีผลกระทบน�อย     
   น�อยท่ีสุด หมายถึง  ข�อความนั้นมีผลกระทบน�อยท่ีสุด 
   เกณฑ�การให�คะแนน    
   มากท่ีสุด เท�ากับ 5 คะแนน 
   มาก  เท�ากับ 4 คะแนน 
   ปานกลาง เท�ากับ  3 คะแนน 
   น�อย  เท�ากับ 2 คะแนน 
   น�อยท่ีสุด เท�ากับ  1 คะแนน 
   แบ�งระดับปrจจัยด�านองค�กรโดยใช�เกณฑ�การประเมินของเบสท� (Best, 1981) ดังนี้ 
   ค�าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีผลกระทบอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด 
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   ค�าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีผลกระทบอยู�ในระดับน�อย 
   ค�าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีผลกระทบอยู�ในระดับปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีผลกระทบอยู�ในระดับมาก 
   ค�าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีผลกระทบอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
   ส�วนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยแบ�งออกเปJน 8 ด�าน ได�แก�ความรับผิด
และชอบต�อสาธารณะ หลักประชาธิปไตย การมีใจให�บริการ การเน�นประชาชนเปJนสําคัญ การบริหาร
แบบมืออาชีพ การลดขนาดองค�กร การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ และงบประมาณลักษณะคําถาม
เปJนแบบปลายปaดแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
   มากท่ีสุด หมายถึง  ข�อความนั้นมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
   มาก  หมายถึง  ข�อความนั้นมีการปฏิบัติมาก 
   ปานกลาง หมายถึง  ข�อความนั้นมีการปฏิบัติปานกลาง   
   น�อย  หมายถึง  ข�อความนั้นมีการปฏิบัติน�อย    
   น�อยท่ีสุด หมายถึง  ข�อความนั้นมีการปฏิบัติน�อยท่ีสุด 
   เกณฑ�การให�คะแนน    
   มากท่ีสุด เท�ากับ 5 คะแนน 
   มาก  เท�ากับ 4 คะแนน 
   ปานกลาง เท�ากับ  3 คะแนน 
   น�อย  เท�ากับ 2 คะแนน 
   น�อยท่ีสุด เท�ากับ  1 คะแนน 
   แบ�งระดับปrจจัยด�านองค�กรโดยใช�เกณฑ�การประเมินของเบสท� (Best, 1981) ดังนี้ 
   ค�าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับน�อย 
   ค�าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก 
   ค�าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
   ส�วนท่ี 4 ข�อมูลเก่ียวกับความพร�อมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ�งออกเปJน 7 ด�าน ได�แก� ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส�งเสริม
คุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการส�งเสริมการลงทุน
และการท�องเท่ียว ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านศิลปวัฒนธรรม และด�าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ลักษณะคําถามเปJนแบบปลายปaดแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ดังนี้  
 
   มากท่ีสุด หมายถึง  ข�อความนั้นมีความพร�อมมากท่ีสุด 
   มาก  หมายถึง  ข�อความนั้นมีความพร�อมมาก 
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   ปานกลาง หมายถึง  ข�อความนั้นมีความพร�อมปานกลาง   
   น�อย  หมายถึง  ข�อความนั้นมีความพร�อมน�อย    
   น�อยท่ีสุด หมายถึง  ข�อความนั้นมีความพร�อมน�อยท่ีสุด 
   เกณฑ�การให�คะแนน    
   มากท่ีสุด เท�ากับ 5 คะแนน 
   มาก  เท�ากับ 4 คะแนน 
   ปานกลาง เท�ากับ  3 คะแนน 
   น�อย  เท�ากับ 2 คะแนน 
   น�อยท่ีสุด เท�ากับ  1 คะแนน 
   แบ�งระดับปrจจัยด�านองค�กรโดยใช�เกณฑ�การประเมินของเบสท� (Best, 1981) ดังนี้ 
   ค�าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพร�อมอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด 
   ค�าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพร�อมอยู�ในระดับน�อย 
   ค�าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพร�อมอยู�ในระดับปานกลาง 
   ค�าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพร�อมอยู�ในระดับมาก 
   ค�าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพร�อมอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
   ส�วนท่ี 5 ข�อมูลคําถามปลายเปaดของข�อเสนอแนะในการบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3.3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด�วย การ
สัมภาษณ�เชิงลึก และการสนทนากลุ�มย�อย ดังต�อไปนี้ 
  3.3.2.1 การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช�แบบสัมภาษณ�แบบก่ึง
โครงสร�าง (Semi-Structured Interview) จากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants Interview) 
ได�แก� ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 8 คน สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 5 คน 
พนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 3 คน ท�องถ่ินอําเภอ 3 คน และท�องถ่ินจังหวัด 4 คน โดย
แบบสัมภาษณ�เปJนคําถามแบบปลายเปaด (Opened-Ended Question) แบ�งออกเปJน 6 ส�วนดังนี้ 
  ส�วนท่ี 1 เปJนข�อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  ส�วนท่ี 2 เปJนข�อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ส�วนท่ี 3 เปJนข�อมูลเก่ียวกับความพร�อมในการบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ส�วนท่ี 4 เปJนข�อมูลเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ส�วนท่ี 5 ข�อจํากัดและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  ส�วนท่ี 6 เปJนข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญ ได�แก� ชื่อ นามสกุล ตําแหน�งงาน 
ชื่อหน�วยงาน ท่ีอยู�ของหน�วยงาน และวันท่ีให�ข�อมูล 
  3.3.2.1 การประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group) โดยผู�ท่ีเข�ามาร�วมสนทนานั้นเปJนผู�รู�
หรือมีความเชี่ยวชาญท่ีผู�วิจัยคาดว�าน�าจะให�ข�อมูลท่ีสําคัญและเปJนประโยชน�ต�อการวิจัยได� ซ่ึงได�แก� 
ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พนักงานองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ท�องถ่ินอําเภอ และท�องถ่ินจังหวัด ท้ังนี้ผู�วิจัยนําวิธีการศึกษาตามแนวทางของ
ชาย โพธิสิตา (2552) ได�อธิบายเก่ียวกับวิธีการวิจัยแบบสนทนากลุ�มว�าเปJนเครื่องมือเสริมในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลเพ่ือให�งานวิจัยมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน ซ่ึงผลของการสัมมนากลุ�มนั้นอาจจะยังไม�มีข�อสรุป
หรือคําตอบของประเด็นท่ีมีการสนทนากันแต�หัวใจของการสนทนากลุ�มนั้นผู�วิจัยจะต�องมุ�งหาความ
คิดเห็นและประสบการณ�ของผู�เข�าร�วมสนทนาในลักษณะของการอภิปรายเปJนสําคัญ ซ่ึงในตําราของ
ชาย โพธิสิตา (2552) ยังได�เสนอแนะเก่ียวกับจํานวนผู�ร�วมสนทนากลุ�มว�าควรจะมีกลุ�มละประมาณ 6-
8 คนจึงจะมีความเหมาะสม  
 
3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดสอบค�าความ
เท่ียงตรง (Validity) ของเนื้อหา และค�าความเชื่อม่ันหรือความเชื่อถือได� (Reliability) ดังต�อไปนี้ 
 3.4.1 การทดสอบความเท่ียงตรง 
  การทดสอบความเท่ียงตรงหรือความตรงของมาตรวัด (Validity) เปJนการทดสอบว�า
เครื่องมือวัดสามารถวัดสิ่งท่ีต�องการวัดได�อย�างถูกต�องแม�นยําหรือไม� (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ�, 2534) 
การวัดความเท่ียงตรงมีหลายลักษณะ ได�แก� (1) ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)      
(2) ความเท่ียงตรงตามความสัมพันธ�กับเกณฑ� (Criterion Related Validity) และ (3) ความ
เท่ียงตรงตามโครงสร�าง (Construct Validity) หรือความตรงเชิงทฤษฎี (พิสณุ ฟองศรี, 2550) การ
พิจารณาใช�ความเท่ียงตรงแบบใดข้ึนอยู�กับความเหมาะสมของแต�ละมาตรวัด (Kerlinger and 
Pedhazur, 1973; Claire Selltiz & et al., 1976)  
  การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�วิจัยเลือกความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) เนื่องจากต�องการให�ได�คุณภาพของเครื่องมือวัดท่ีถูกต�องตรงตามเนื้อเรื่องท่ีต�องการวัดหรือ
วัดได�ครอบคลุมเนื้อเรื่องท้ังหมด (วัลลภ รัฐฉัตรานนท�, 2556) โดยการนํานิยามปฏิบัติการ กรอบ
แนวคิดในการวิจัย โครงสร�างของคําถามควบคู�กับแบบสอบถามให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาความ
สอดคล�อง จํานวน 5 คน  
  จากนั้นผู�วิจัยได�นําผลการพิจารณาจากผู�เชี่ยวชาญแต�คนมารวมกันคํานวณหาความ
ตรงตามเนื้อหา ซ่ึงคํานวณได�จากความสอดคล�องระหว�างประเด็นท่ีต�องการวัดกับข�อคําถามท่ีสร�างข้ึน 
จากดัชนีความสอดคล�องระหว�างข�อคําถามและวัตถุประสงค� (Item Objective Congruence Index: 
IOC) โดยผู�เชี่ยวชาญประเมินด�วยคะแนน 3 ระดับ คือ 1 = สอดคล�อง 0 = ไม�แน�ใจ และ -1 = ไม�
สอดคล�อง โดยสูตรท่ีใช�ในการคํานวณคือ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท�, 2556) 
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N

RIOC ∑
=  

  IOC คือ ความสอดคล�องระหว�างวัตถุประสงค�กับแบบทดสอบ 
  ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด 
  N  คือ จํานวนผู�เชี่ยวชาญ 
  ท้ังนี้ ค�าความสอดคล�องระหว�างวัตถุประสงค�กับแบบทดสอบ (IOC) จะต�องมีค�า
มากกว�า 0.50 ข้ึนไปจึงจะสามารถนําไปใช�ได� 
 3.4.2 การทดสอบความเชื่อถือได�  
  การทดสอบความเชื่อถือได�ของมาตรวัด (Reliability) เปJนการทดสอบความคงเส�น
คงวาของมาตรวัดท่ีได�จากเครื่องมือวิจัย (วัลลภ รัฐฉัตรานนท�, 2556) โดยการทดสอบว�ามาตรวัดมี
ความคงเส�นคงวา (Consistency) ในการวัดหรือไม� ซ่ึง Kerlinger (1964) อธิบายว�าความคงเส�นคงวา
จะต�องประกอบด�วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได�แก� (1) ความคงเส�นคงวาในการวัด (2) ค�าจริง (True 
Score) ของสิ่งท่ีวัดหรือความแม�นยํา (Accuracy) และ (3) ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Error of 
Measurement) จะต�องตํ่า มาตรวัดจึงจะมีความน�าเชื่อถือสูง 
  ท้ังนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ค�าความเชื่อถือได�จากแบบสอบถามท่ีใช�ในการวัดการ
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยวิธีประมาณค�าความเชื่อถือได�ค�า Alpha ตามแบบ Cronbach’s Alpha เนื่องจากเหมาะ
สําหรับเครื่องมือท่ีได�คะแนนรายข�อมากกว�า 1 คะแนน นั่นคือแบบสอบถามชนิดมาตรส�วนประเมินค�า 
(Rating Scale) ซ่ึงความเชื่อถือท่ีได�จากวิธีการนี้เรียกว�า Alpha Coefficient หรือ Cronbach’s 
Alpha Coefficient (วัลลภ รัฐฉัตรานนท�, 2556) โดยผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีพิจารณาความ
เท่ียงตรงแล�วไปทําการทดสอบ (Try Out) โดยนําแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด ไปขอให�บุคคลากร
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวน 4 แห�ง แห�งละ 10 คนตอบ เม่ือได�แบบสอบถามแล�ว ผู�วิจัยได�
นํามาประมวลผลและทําการวิเคราะห�ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือวิเคราะห�หาค�าความเชื่อถือโดย
ใช�เกณฑ�ท่ีค�าของ Alpha มีค�ามากกว�าหรือเท�ากับ 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงผลของการตรวจวิเคราะห�ค�าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามจํานวนรวมท้ังหมดทุกข�อ โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร� พบว�า มีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) = 0.8597 ซ่ึงถือว�าเปJนแบบสอบถามท่ีมี
ความน�าเชื่อถืออยู�ในเกณฑ�ดีท่ีเหมาะสมจะนําไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลได� 
 
 
 
3.5 การวิเคราะห0ข�อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�เลือกใช�แนวทางการวิจัยแบบผสม (Mixed Research) ระหว�างการ
วิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�สูงสุดของการวิจัยจึงทําการวิเคราะห�ข�อมูลดังต�อไปนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ  



121 

  ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยนําข�อมูลท่ีได�มาทําการ
วิเคราะห�ในเชิงสถิติด�วยเครื่องคอมพิวเตอร� โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร�มา
ประมวลผลและจัดทําตารางการวิเคราะห�ทางสถิติเพ่ือนําเสนอข�อมูลและสรุปผลการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  3.5.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได�แก� ค�าความถ่ี (Frequency) 
ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3.5.1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได�แก� การวิเคราะห�ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way - ANOVA) สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห�ปrจจัยท่ีมีผล
ต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใช�สถิติการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis)   
 3.5.2 การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ  
  ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูลโดยเรียนรู�ไปกับการเก็บข�อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยจากการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ�มและสัมภาษณ�เชิงลึก โดยผู�วิจัยสามารถนําข�อมูลท่ีได�มา
ใช�เปJนแนวทางในการวิเคราะห�โดยการสร�างข�อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ตามท่ี พิชิต พิทักษ�
เทพสมบัติ (2551) ได�อธิบายว�าการสร�างข�อสรุปเชิงอุปนัย (Induction) เปJนการสร�างข�อเสนอหรือข�อวินิจฉัย
โดยอาศัยการให�เหตุผลของผู�วิจัยเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อสรุปจากหลักฐาน (Premise) ท่ีเปJนท่ีทราบกันหรือบางสิ่ง
บางอย�างท่ีรู�ว�าเปJนจริงโดยต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการสังเกตการณ�หรือข�อเท็จจริงโดยเฉพาะ สอดคล�องกับท่ี 
สุภางค� จันทวานิช (2540) ได�อธิบายว�าในการสร�างข�อสรุปแบบอุปนัยนั้นเปJนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีเน�นการสร�างข�อสรุปท่ัวไปท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหว�างตัวแปรต้ังแต�สองตัวข้ึนไป
โดยใช�กรณีหรือแหล�งข�อมูลเฉพาะจํานวนหนึ่งเปJนหลักแล�วกล�าวอ�างความจริงท่ัวไปข้ึนจากความจริงเฉพาะ
ของข�อมูลชุดดังกล�าว โดยนําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องท่ีโดยมุ�งท่ีจะตอบโจทย�ของวัตถุประสงค�ท่ีได�ตั้งไว�  
  ท้ังนี้โดยผลการศึกษาท่ีได�จากการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�นํามาใช�ในการศึกษา
และวิเคราะห�ถึงสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารจัดการภายในองค�กร 
และการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น 
กระบวนการของงานวิจัยชิ้นนี้คณะผู�วิจัยจึงพยายามแสวงหาคําตอบโดยการพยายามให�เหตุผลในเชิงอุปนัย 
(Induction) เพ่ือสร�างข�อสรุปเปJนภาพรวมและให�ได�มาซ่ึงข�อสรุปจากหลักฐาน (Premise) (จุมพล หนิมพานิช, 
2550) ตลอดจนการวิเคราะห�ข�อมูลโดยการวิเคราะห�เชิงเนื้อหา การแปลความ และการตีความ โดย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจะเปJนข�อมูลในการสนับสนุนการอธิบายการวิจัยเชิงปริมาณและการอภิปราย
ผลการวิจัย (John W. Creswell, 2014) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�วิจัยได�เลือกใช�แนวทางการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Research) ระหว�างการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังต�อไปนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
 สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู�วิจัยได�ทําการสร�างแบบสอบถามเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวน 400 แห�ง โดยนําข�อมูลท่ีได�มาจัดการลงรหัส ทําการ
ประมวลผลและวิเคราะห�โดยวิธีการทางสถิติด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร� สถิติท่ีใช� คือ 
ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One way - ANOVA) และสถิติการ
วิเคราะห�ถดถอยพหุคูณแบบลําดับข้ัน (Stepwise Regression Analysis) ท้ังนี้ผลการวิเคราะห�ข�อมูล
ดังต�อไปนี้ 
 เพ่ือให�การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ�ต�างๆ 
ทางสถิติ แทนความหมาย ดังต�อไปนี้ 
 n  หมายถึง  จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 X   หมายถึง  ค�าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  หมายถึง  ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   หมายถึง  ค�าสถิติทดสอบท่ีใช�พิจารณา t – Distribution 
 F         หมายถึง  ค�าสถิติทดสอบท่ีใช�พิจารณา F – Distribution 
 Df  หมายถึง  ชั้นองศาแห�งความเปaนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  หมายถึง  ผลโดยรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
 MS  หมายถึง  ค�าเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 R  หมายถึง  ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
 R2  หมายถึง  ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัด 
 R2 Adjusted หมายถึง  ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�ว 
 Beta  หมายถึง  ค�าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
 B  หมายถึง  ค�าสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
 Sig.  หมายถึง  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 *  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 4.1.1 ผลการวิเคราะห�เก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
ตารางท่ี 4.1 ร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามลักษณะท่ัวไปขององค�กร 
 

ข�อมูลท่ัวไปขององค�กร 
N=400 

จํานวน ร�อยละ 
จํานวนบุคลากร   

น�อยกว�า 50 คน 208 52.00 
51-100 คน 113 28.25 
101-200 คน 48 12.00 
200 คนข้ึนไป 31 7.75 

ขนาดองค�กร   
ขนาดเล็ก  65 16.25 
ขนาดกลาง 250 62.50 
ขนาดใหญ� 85 21.25 

จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี   
น�อยกว�า 5,000 คน 160 40.00 
5,001-10,000 คน 132 33.00 
10,001-20,000 คน 39 9.75 
20,000 คนข้ึนไป 69 17.25 

 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงข�อมูลท่ัวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จําแนกตาม จํานวน
บุคลากร ขนาดองค�กร งบประมาณต�อปp และจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี โดยเรียงลําดับตามค�าร�อยละ
มากไปหาน�อย ดังต�อไปนี้ 
 จํานวนบุคลากร ส�วนใหญ�เปaนองค�กรท่ีมีบุคลากรมีน�อยกว�า 50 คน จํานวน 208 แห�ง    
คิดเปaนร�อยละ 52.00 รองลงมาคือ 51-100 คน คิดเปaนร�อยละ 28.25 101-200 คน คิดเปaนร�อยละ 
12.00 และ 200 คนข้ึนไป มีเพียงร�อยละ 7.75 ตามลําดับ 
 ขนาดองค�กร ส�วนใหญ�เปaนองค�กรขนาดกลาง จํานวน 250 แห�ง คิดเปaนร�อยละ 62.50 
รองลงมาเปaนองค�กรขนาดเล็ก ร�อยละ 16.25 และองค�กรขนาดใหญ� มีเพียงร�อยละ 21.25 ตามลําดับ 
 งบประมาณต�อปp ส�วนใหญ�เปaนองค�กรท่ีมีงบประมาณน�อยกว�า 25 ล�านบาท จํานวน 160 แห�ง 
คิดเปaนร�อยละ 40.00 รองลงมาคือ 25-50 ล�านบาท คิดเปaนร�อยละ 35.75 51-100 ล�านบาท คิดเปaนร�อยละ 
13.75 และ 101 ล�านบาทข้ึนไป มีเพียงร�อยละ 10.5 ตามลําดับ 
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 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี ส�วนใหญ�เปaนองค�กรท่ีมีประชากรน�อยกว�า 5,000 คน จํานวน 
160 แห�ง คิดเปaนร�อยละ 40.00 รองลงมาคือ 5,001-10,000 คน คิดเปaนร�อยละ 33.00 20,000 คน
ข้ึนไป คิดเปaนร�อยละ 17.25 และ 10,001-20,000 คน มีเพียงร�อยละ 9.75 ตามลําดับ 
 4.1.2 สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ตารางท่ี 4.2 สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการเมืองและความม่ันคง  
 

ลําดับ ด�านการเมืองและความม่ันคง 
ระดับผลกระทบ 

X  S.D. แปลผล 
1 การให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให�ได�รับการคุ�มครองและมีความเปaนอยู�ท่ี
ม่ันคงปลอดภัย 

3.88 0.84 มาก 

2 การเสริมส�งความร�วมมือด�านการปrองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยระหว�างประเทศ 

3.50 0.96 มาก 

3 การพัฒนาความร�วมมือในการแก�ไขปsญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรมข�ามชาติ 

3.71 0.89 มาก 

รวม 3.70 0.77 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว�า สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�าน
การเมืองและความม่ันคงในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 3.70, S.D. = 0.77) หากพิจารณาเปaนรายข�อ 
พบว�า การให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ได�รับการคุ�มครองและมีความ
เปaนอยู�ท่ีม่ันคงปลอดภัยอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.88, S.D. = 0.84) รองลงมาคือการพัฒนาความ
ร�วมมือในการแก�ไขปsญหายาเสพติดและอาชญากรรมข�ามชาติ ( X = 3.71, S.D. = 0.89) และการ
เสริมส�งความร�วมมือด�านการปrองกันและบรรเทาสาธารณะภัยระหว�างประเทศ ( X = 3.50, S.D.      
= 0.96) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านเศรษฐกิจ 
 

ลําดับ ด�านเศรษฐกิจ 
ระดับผลกระทบ 

X  S.D. แปลผล 
1 การเสริมสร�างความสามารถในการแข�งขันของผลผลิต

ทางการเกษตร สินค�าภายในชุมชน และสินค�าโอท็อป 
3.77 0.82 มาก 

2 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส�ง 
เพ่ือให�เกิดความเชื่อมโยงทางการค�าและการลงทุน 

3.81 0.85 มาก 

3 การเพ่ิมศักยภาพของท�องถ่ินในการบริหารงานด�านการ
ท�องเท่ียว อุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน 

3.72 0.86 มาก 

รวม 3.77 0.74 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว�า สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�าน
เศรษฐกิจในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = 0.74) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า การ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส�ง เพ่ือให�เกิดความเชื่อมโยงทางการค�าและการลงทุน
อยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.81, S.D. = 0.85) รองลงมาคือการเสริมสร�างความสามารถในการแข�งขัน
ของผลผลิตทางการเกษตร สินค�าภายในชุมชน และสินค�าโอท็อป ( X = 3.77, S.D. = 0.82) และการ
เพ่ิมศักยภาพของท�องถ่ินในการบริหารงานด�านการท�องเท่ียว อุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน 
( X = 3.72, S.D. = 0.86) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านสังคมและวัฒนธรรม  
 

ลําดับ ด�านสังคมและวัฒนธรรม 
ระดับผลกระทบ 

X  S.D. แปลผล 
1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือให�มีมาตรฐาน

การศึกษาอาเซียน รวมท้ังทักษะฝpมือและ
ภาษาต�างประเทศ 

3.73 0.86 มาก 

2 การสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือตระหนักถึง
ความสําคัญของอาเซียนแก�ประชาชนและบุคลากร
ของท�องถ่ิน 

3.70 0.86 มาก 

3 การส�งเสริมแรงงานต�างด�าวเข�าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.66 0.91 มาก 

รวม 3.69 0.78 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว�า สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�าน
สังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.78) หากพิจารณาเปaนรายข�อ 
พบว�า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือให�มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมท้ังทักษะฝpมือและ
ภาษาต�างประเทศอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.73, S.D. = 0.86) รองลงมาคือการสร�างความรู�ความ
เข�าใจเพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียนแก�ประชาชนและบุคลากรของท�องถ่ิน ( X = 3.70, S.D. 
= 0.86) และการส�งเสริมให�กลุ�มแรงงานต�างด�าวเข�าถึงระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ( X = 3.66, S.D. = 0.91) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 สรุปสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามรายด�าน 
 

ลําดับ 
สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ@ม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ระดับความผลกระทบ 

X  S.D. แปลผล 
1 การเมืองและความม่ันคง 3.70 0.77 มาก 
2 เศรษฐกิจ 3.77 0.74 มาก 
3 สังคมและวัฒนธรรม 3.69 0.78 มาก 

รวม 3.72 0.68 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว�า ปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในภาพรวมได�รับผลกระทบอยู�ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.68) หากพิจารณาเปaนราย
ข�อ พบว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับผลกระทบด�านเศรษฐกิจอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.77, 
S.D. = 0.74) รองลงมาคือด�านการเมืองและความม่ันคง ( X = 3.70, S.D. = 0.77) และด�านสังคม
และวัฒนธรรม ( X = 3.69, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 
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 4.1.3 การบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
ตารางท่ี 4.6 การบริหารจัดการ ด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ  
 

ลําดับ ด�านความรับผิดและชอบต@อสาธารณะ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านปฏิบัติตามกฎระเบียบและข�อปฏิบัติ

ต�างๆ ได�อย�างถูกต�อง ครบถ�วน 
4.04 0.72 มาก 

2 องค�กรท�านเปaนหน�วยงานหลักในการแก�ไข
ปsญหาสังคมในพ้ืนท่ี 

4.00 0.75 มาก 

3 องค�กรท�านมีความรับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต�อชีวิตและ
ความเปaนอยู�ของประชาชน 

4.13 2.15 มาก 

รวม 4.06 0.93 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว�า การบริหารจัดการด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะใน
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.93) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีความ
รับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต�อชีวิตและความเปaนอยู�ของประชาชนอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.13, S.D. = 
2.15) รองลงมาคือองค�กรมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข�อปฏิบัติต�างๆ ได�อย�างถูกต�อง ครบถ�วน 
( X = 4.04, S.D. = 0.72) และองค�กรเปaนหน�วยงานหลักในการแก�ไขปsญหาสังคมในพ้ืนท่ี ( X = 4.00, 
S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 การบริหารจัดการ ด�านความเปaนประชาธิปไตย   
 

ลําดับ ด�านความเปCนประชาธิปไตย 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านเปxดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วน

ร�วมในการกําหนดนโยบายของท�องถ่ิน 
4.06 0.78 มาก 

2 ประชาชนได�รับการบริการสาธารณะด�วยความ
เสมอภาคและเท�าเทียมกันทุกฝyาย 

4.03 0.81 มาก 

3 องค�กรของท�านยึดหลักความถูกต�องตามครรลอง
ของกฎระเบียบในการบริหารจัดการ 

4.09 0.77 มาก 

รวม 4.06 0.70 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว�า การบริหารจัดการด�านความเปaนประชาธิปไตยในภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.70) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรยึดหลักความถูกต�องตาม
ครรลองของกฎระเบียบในการบริหารจัดการอยู�ของประชาชนอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.09, S.D. = 
0.77) รองลงมาคือองค�กรมีการเปxดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายของ
ท�องถ่ิน ( X = 4.06, S.D. = 0.78) และประชาชนได�รับการบริการสาธารณะด�วยความเสมอภาคและ
เท�าเทียมกันทุกฝyาย ( X = 4.03, S.D. = 0.81) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.8 การบริหารจัดการ ด�านการมีใจให�บริการ   
 

ลําดับ ด�านการมีใจให�บริการ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีการลดเวลาและข้ันตอนในการ

ให�บริการเพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.08 0.74 มาก 

2 องค�กรท�านสามารถเปaนตัวกลางในการแก�ไขหรือ
ไกล�เกลี่ยปsญหาข�อขัดแย�งของประชาชน 

3.99 0.78 มาก 

3 องค�กรท�านอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนใน
การรับบริการต�างๆ เสมือนญาติมิตร 

4.22 0.72 มาก 

รวม 4.10 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว�า การบริหารจัดการด�านการมีใจให�บริการในภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
( X = 4.10, S.D. = 0.64) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการอํานวยความสะดวกแก�
ประชาชนในการรับบริการต�างๆ เสมือนญาติมิตรอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.22, S.D. = 0.72) 
รองลงมาคือองค�กรมีการลดเวลาและข้ันตอนในการให�บริการเพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
( X = 4.08, S.D. = 0.74) และองค�กรสามารถเปaนตัวกลางในการแก�ไขหรือไกล�เกลี่ยปsญหาข�อขัดแย�ง
ของประชาชน ( X = 3.99, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 การบริหารจัดการ ด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ   
 

ลําดับ ด�านการเน�นประชาชนเปCนสําคัญ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการร�วมพัฒนา

ท�องถ่ินในฐานะท่ีเปaนพลเมือง 
4.06 0.77 มาก 

2 องค�กรของท�านดําเนินนโยบายโดยเน�นให�
ประชาชนเกิดความรู�สึกเปaนเจ�าของและหวงแหน
ท�องถ่ิน 

4.01 0.76 มาก 

3 องค�กรท�านมีช�องทางในการให�บริการแก�
ประชาชนอย�างหลากหลาย 

4.03 0.77 มาก 

รวม 4.03 0.67 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว�า การบริหารจัดการด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญในภาพรวมอยู�
ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.67) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในการร�วมพัฒนาท�องถ่ินในฐานะท่ีเปaนพลเมืองอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.06, S.D. = 0.77) 
รองลงมาคือองค�กรมีช�องทางในการให�บริการแก�ประชาชนอย�างหลากหลาย ( X = 4.03, S.D. = 
0.77) และองค�กรของท�านดําเนินนโยบายโดยเน�นให�ประชาชนเกิดความรู�สึกเปaนเจ�าของและหวงแหน
ท�องถ่ิน ( X = 4.01, S.D. = 0.76) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.10 การบริหารจัดการ ด�านการบริหารแบบมืออาชีพ   
 

ลําดับ ด�านการบริหารแบบมืออาชีพ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีคณะผู�บริหารงานท่ีมีความชํานาญ

ในการปฏิบัติหน�าท่ีสามารถแก�ไขปsญหาของ
องค�กรได� 

3.99 0.79 มาก 

2 องค�กรท�านมีการบริหารงานท่ีโปร�งใส เปxดเผย
ข�อมูลและสามารถตรวจสอบได�ทุกเม่ือ 

4.05 0.80 มาก 

3 องค�กรท�านมีความสามารถในการแข�งขันและทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก 

3.88 0.79 มาก 

รวม 3.97 0.71 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว�า การบริหารจัดการด�านการบริหารแบบมืออาชีพในภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.71) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการบริหารงานท่ี
โปร�งใส เปxดเผยข�อมูลและสามารถตรวจสอบได�ทุกเม่ืออยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.05, S.D. = 0.80) 
รองลงมาคือองค�กรท�านมีคณะผู�บริหารงานท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติหน�าท่ีสามารถแก�ไขปsญหา
ขององค�กรได� ( X = 3.99, S.D. = 0.79) และองค�กรท�านมีความสามารถในการแข�งขันและทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก ( X = 3.88, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 การบริหารจัดการด�านการลดขนาดองค�กร จําแนกตามรายด�าน 
 

ลําดับ ด�านการลดขนาดองค�กร 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านบริหารจัดการโดยเน�นการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจแก�บุคลากรทุกฝyาย 
3.86 0.83 มาก 

2 องค�กรท�านมีการทําสัญญาจ�างบริษัทเอกชนหรือ
หน�วยงานอ่ืนเพ่ือเข�ามาช�วยในการปฏิบัติงาน 

3.36 1.11 ปานกลาง 

3 องค�กรท�านได�ใช�ประโยชน�จากวัสดุอุปกรณ� 
เครื่องมือและครุภัณฑ�ต�างๆ ท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�า 

3.91 0.77 มาก 

รวม 3.71 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว�า การบริหารจัดการด�านการลดขนาดองค�กรในภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก  ( X = 3.71) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรได�ใช�ประโยชน�จากวัสดุอุปกรณ� 
เครื่องมือและครุภัณฑ�ต�างๆ ท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�าอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.91, S.D. = 0.71) รองลงมา
คือ องค�กรมีการบริหารจัดการโดยเน�นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก�บุคลากรทุกฝyาย ( X = 
3.86, S.D. = 0.86) และองค�กรมีการทําสัญญาจ�างบริษัทเอกชนหรือหน�วยงานอ่ืนเพ่ือเข�ามาช�วยใน
การปฏิบัติงาน ( X = 3.36, S.D. = 1.11) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 การบริหารจัดการด�านการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ จําแนกตามรายด�าน 
 

ลําดับ ด�านการบริหารงานแบบมุ@งผลสัมฤทธิ์ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรม

หรือโครงการต�างๆ ไว�อย�างชัดเจน 
4.03 0.77 มาก 

2 องค�กรท�านมีการปฏิบัติงานตามแผนการต�างๆ   
ท่ีกําหนดไว� 

4.01 0.72 มาก 

3 องค�กรท�านมีการตรวจสอบความถูกต�องแล�วนํา
ข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมาเปaนบทเรียนเพ่ือ
ปรับปรุงแก�ไข 

3.96 0.79 มาก 

รวม 4.00 0.67 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.12 การบริหารจัดการด�านการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู�
ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.67) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต�างๆ ไว�อย�างชัดเจนอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.03, S.D. = 0.77) 
รองลงมาคือ องค�กรมีการปฏิบัติงานตามแผนการต�างๆ ท่ีกําหนดไว� ( X = 4.01, S.D. = 0.72) และ
องค�กรมีการตรวจสอบความถูกต�องแล�วนําข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมาเปaนบทเรียนเพ่ือปรับปรุง
แก�ไข ( X = 3.96, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.13 การบริหารจัดการด�านการความเพียงพอของงบประมาณ จําแนกตามรายด�าน 
 

ลําดับ ด�านการความเพียงพอของงบประมาณ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีงบประมาณอย�างเพียงพอในการ

จัดบริการสาธารณะ 
3.68 0.89 มาก 

2 องค�กรท�านมีความพยายามในการเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดเก็บรายได� 

3.93 0.75 มาก 

3 องค�กรท�านใช�งบประมาณรายจ�ายได�สอดคล�อง
กับปsญหาและความต�องการของประชาชน 

3.94 0.78 มาก 

รวม 3.85 0.69 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.13 พบว�า การบริหารจัดการด�านการความเพียงพอของงบประมาณใน
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.69) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการใช�
งบประมาณรายจ�ายได�สอดคล�องกับปsญหาและความต�องการของประชาชนอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 
3.94, S.D. = 0.78) รองลงมาคือองค�กรมีความพยายามในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได� 
( X = 3.93, S.D. = 0.75) และองค�กรมีงบประมาณอย�างเพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ ( X = 
3.68, S.D. = 0.89) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 สรุปปsจจัยด�านการบริหารจัดการ จําแนกตามรายด�าน 
 

ลําดับ ปGจจัยด�านการบริหารจัดการ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ 4.06 0.93 มาก 
2 หลักประชาธิปไตย 4.06 0.70 มาก 
3 การมีใจให�บริการ 4.10 0.64 มาก 
4 การเน�นประชาชนเปaนสําคัญ 4.03 0.67 มาก 
5 การบริหารแบบมืออาชีพ 3.97 0.71 มาก 
6 การลดขนาดองค�กร 3.71 0.71 มาก 
7 การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 4.00 0.67 มาก 
8 ความเพียงพอของงบประมาณ 3.85 0.69 มาก 

รวม 4.14 0.60 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว�า ปsจจัยด�านการบริหารจัดการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับ
มาก ( X = 4.14, S.D. = 0.60) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีระดับ
การปฏิบัติการด�านการมีใจให�บริการ อยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.10, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ 
ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ และด�านหลักประชาธิปไตย ( X = 4.06, S.D. = 0.70) การเน�น
ประชาชนเปaนสําคัญอยู� ( X = 4.03, S.D. = 0.67) การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.00, 
S.D. = 0.67) การบริหารแบบมืออาชีพ ( X = 3.97, S.D. = 0.71) ความเพียงพอของงบประมาณ 
( X = 3.85, S.D. = 0.69) และการลดขนาดองค�กร ( X = 3.71, S.D. = 0.71) ตามลําดับ 
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 4.1.4 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ตารางท่ี 4.15 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ระดับความพร�อม 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีการก�อสร�างและปรับปรุงถนนหนทาง

เพ่ือรองรับกับการขยายตัวด�านการลงทุนและการ
คมนาคมขนส�ง 

3.94 0.82 มาก 

2 องค�กรท�านจัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและ
เพ่ือการเกษตรแก�ประชาชนอย�างเพียงพอตลอดปp 

3.94 0.83 มาก 

3 องค�กรท�านการจัดให�มีไฟฟrาและความส�องสว�าง
ตามสถานท่ีสาธารณะ 

4.05 0.77 มาก 

รวม 3.98 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.69) 
หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการจัดให�มีไฟฟrาและความส�องสว�างตามสถานท่ีสาธารณะ
อยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.05, S.D. = 0.77) รองลงมาคือองค�กรมีการจัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการ
บริโภคและเพ่ือการเกษตรแก�ประชาชนอย�างเพียงพอตลอดปp ( X = 3.94, S.D. = 0.83) และองค�กรมี
การก�อสร�างและปรับปรุงถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการขยายตัวด�านการลงทุนและการคมนาคม
ขนส�ง ( X = 3.94, S.D. = 0.82) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ลําดับ ด�านการส@งเสริมคุณภาพชีวิต 
ระดับความพร�อม 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีการส�งเสริมอาชีพเพ่ือสร�างรายได�

ให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง 
3.78 0.79 มาก 

2 องค�กรท�านมีการให�ความรู�แก�บิดามารดา หรือ
ผู�ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

3.70 0.80 มาก 

3 องค�กรท�านมีการส�งเสริมและสนับสนุนให�
เยาวชนหรือผู�สูงอายุรวมกลุ�มกันจัดทํากิจกรรม
สร�างสรรค� 

3.86 0.79 มาก 

รวม 3.78 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 3.78, S.D. = 0.71) หากพิจารณา
เปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการส�งเสริมและสนับสนุนให�เยาวชนหรือผู�สูงอายุรวมกลุ�มกันจัดทํากิจกรรม
สร�างสรรค�อยู�ในระดับสูงท่ีสุด (X = 3.86, S.D. = 0.79) รองลงมาคือองค�กรมีการส�งเสริมอาชีพเพ่ือสร�าง
รายได�ให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง (X = 3.78, S.D. = 0.80) และองค�กรมีการให�ความรู�แก�บิดา
มารดาหรือผู�ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน (X = 3.70, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.17 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการจัดระเบียบสังคม 
 

ลําดับ ด�านการจัดระเบียบสังคม 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านได�จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการปrองกันปsญหา

ยาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

3.92 0.80 มาก 

2 องค�กรท�านมีการเฝrาระวังปsญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดย
ให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก�ไขปsญหา 

3.90 0.81 มาก 

3 องค�กรท�านมีการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับประชากรแฝง
และแรงงานต�างด�าวในพ้ืนท่ี 

3.50 0.97 มาก 

รวม 3.77 0.75 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = 0.75) 
หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรได�จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการปrองกันปsญหายาเสพติดและ
ลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไปอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.92, S.D. = 0.80) 
รองลงมาคือองค�กรมีการเฝrาระวังปsญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก�ไข
ปsญหา ( X = 3.90, S.D. = 0.81) และองค�กรมีการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับประชากรแฝงและแรงงาน
ต�างด�าวในพ้ืนท่ี ( X = 3.50, S.D. = 0.97) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.18 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการส�งเสริมการค�าและการท�องเท่ียว 
 

ลําดับ ด�านการส@งเสริมการค�าและการท@องเท่ียว 
ระดับความพร�อม 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีกิจกรรมท่ีเปxดโอกาสให�ประชาชน

ในพ้ืนท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ� พัฒนา 
และได�รับประโยชน�จากแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3.68 0.83 มาก 

2 องค�กรท�านมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 

3.60 0.85 มาก 

3 องค�กรท�านมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ�
สถานท่ีท�องเท่ียวหรือสินค�าจากวิสาหกิจชุมชน 

3.55 0.96 มาก 

รวม 3.61 0.80 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. = 0.80) 
หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีกิจกรรมท่ีเปxดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามามีส�วนร�วมใน
การอนุรักษ� พัฒนา และได�รับประโยชน�จากแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.68, 
S.D. = 0.83) รองลงมาคือองค�กรมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 
( X = 3.60, S.D. = 0.85) และองค�กรมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ�สถานท่ีท�องเท่ียวหรือสินค�าจาก
วิสาหกิจชุมชน ( X = 3.55, S.D. = 0.96) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.19 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

ลําดับ ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับความพร�อม 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีการรณรงค�เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�

ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

3.80 0.86 มาก 

2 องค�กรท�านมีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช�ประโยชน� 

3.67 0.90 มาก 

3 องค�กรท�านมีกิจกรรมรณรงค�การปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว 

3.78 0.87 มาก 

4 การดําเนินงานท่ีส�งผลกระทบต�อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจะต�องรับฟsงความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�
เสียทุกฝyาย 

3.78 0.84 มาก 

รวม 3.76 0.77 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.77) 
หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการรณรงค�เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.80, S.D. = 0.86) 
รองลงมาคือองค�กรมีกิจกรรมรณรงค�การปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ( X = 3.78, S.D. = 0.87) 
และมีการดําเนินงานท่ีส�งผลกระทบต�อธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจะต�องรับฟsงความคิดเห็นจากทุกฝyาย 
( X = 3.78, S.D. = 0.84) และองค�กรท�านมีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัด
แยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช�ประโยชน� ( X = 3.67, S.D. = 0.90) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

ตารางท่ี 4.20 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

ลําดับ ด�านการส@งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ระดับความพร�อม 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านส�งเสริมให�ประชาชนเกิดการเรียนรู�และ

เข�าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน 
3.62 0.87 มาก 

2 องค�กรท�านจัดให�มีกิจกรรมท่ีส�งเสริมด�านศาสนา 
ภูมิปsญญาและประเพณีท่ีดีงามในท�องถ่ิน 

3.93 0.77 มาก 

3 องค�กรท�านให�ความสําคัญด�านเอกลักษณ�ทาง
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปsญญาท�องถ่ิน 

3.97 0.78 มาก 

รวม 3.84 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.71) 
หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรได�ให�ความสําคัญด�านเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปsญญาท�องถ่ินอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.97, S.D. = 0.78) รองลงมาคือองค�กรจัดให�มี
กิจกรรมท่ีส�งเสริมด�านศาสนา ภูมิปsญญาและประเพณีท่ีดีงามในท�องถ่ิน ( X = 3.93, S.D. = 0.77) 
และองค�กรส�งเสริมให�ประชาชนเกิดการเรียนรู�และเข�าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน 
( X = 3.62, S.D. = 0.87) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.21 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
 

ลําดับ ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
ระดับความพร�อม 

X  S.D. แปลผล 
1 องค�กรท�านมีการเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู�ประชาชนในท�องถ่ิน 
3.62 0.91 มาก 

2 องค�กรท�านมีการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศอาเซียนแก�เยาวชนหรือบุคลากร 

3.45 1.00 ปานกลาง 

3 องค�กรท�านมีการส�งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�าง
ความร�วมมือกับสถาบันการศึกษา 

3.62 0.93 มาก 

รวม 3.56 0.87 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.21 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 0.87) 
หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรมีการเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไปสู�ประชาชนในท�องถ่ิน ( X = 3.62, S.D. = 0.91) และองค�กรมีการส�งเสริมศักยภาพด�าน
วิชาการโดยสร�างความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.62, S.D. = 0.93) 
รองลงมาคือ องค�กรมีการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียนแก�เยาวชน
หรือบุคลากร ( X = 3.45, S.D. = 1.00) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.22 สรุปการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามรายด�าน 
 

ลําดับ 
การบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อม

เข�าสู@ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ระดับความพร�อม 

X  S.D. แปลผล 
1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 3.98 0.69 มาก 
2 ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 3.78 0.71 มาก 
3 ด�านการจัดระเบียบสังคม 3.77 0.75 มาก 
4 ด�านการส�งเสริมการค�าและการท�องเท่ียว 3.61 0.80 มาก 
5 ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 3.76 0.77 มาก 
6 ด�านศิลปวัฒนธรรม 3.84 0.71 มาก 
7 ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 3.56 0.87 มาก 

รวม 3.76 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว�า การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมมีความพร�อมอยู�ในระดับมาก ( X = 3.76, 
S.D. = 0.65) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานอยู�ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.98, 
S.D. = 0.69) รองลงมาคือด�านศิลปวัฒนธรรม ( X = 3.84, S.D. = 0.71) ด�านการส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ( X = 3.78, S.D. = 0.71) ด�านการจัดระเบียบสังคม ( X = 3.77, S.D. = 0.75) ด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ ( X = 3.76, S.D. = 0.77) ด�านการส�งเสริมการค�าและการท�องเท่ียว ( X = 3.61, 
S.D. = 0.80) และด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ( X = 3.56, S.D. = 0.87) ตามลําดับ 
 ท้ังนี้ พบว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานอยู�ในระดับสูงท่ีสุดเนื่องจากเปaนปsจจัยพ้ืนฐานท่ีมี
ความสําคัญต�อพ้ืนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาในด�านอ่ืนๆ ไม�ว�าจะเปaนการก�อสร�างและปรับปรุง
ถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการขยายตัวด�านการลงทุนและการคมนาคมขนส�ง การจัดให�มีน้ําสะอาด
เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตรอย�างเพียงพอตลอดปp และการจัดให�มีไฟฟrาและความส�องสว�าง



139 

ตามท่ีสาธารณะ ส�วนด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�อยู�ในระดับตํ่าท่ีสุดเนื่องจากองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินยังขาดการเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู�ประชาชน การ
พัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียนแก�เยาวชนหรือบุคลากร และการ
ส�งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�างความร�วมมือกับสถาบันวิชาการ 
 4.1.5 การเปรียบเทียบการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามข�อมูลท่ัวไปขององค�กร 
  สมมติฐานท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปขององค�ท่ีต�างกันมีความพร�อมเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แตกต�างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.1 จํานวนบุคลากรในองค�ต�างกันมีความพร�อมเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 4.23 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
 ส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตาม
 จํานวนบุคลากรในองค�กร 
 

จํานวนบุคลากร N X  S.D. 
น�อยกว�า 50 คน 208 3.70 0.63 
51-100 คน 113 3.86 0.69 
101-200 คน 48 3.73 0.63 
200 คนข้ึนไป 31 3.84 0.64 

รวม 400 3.76 0.65 
 
  จากตารางท่ี 4.23 พบว�า ในภาพรวมแล�วกลุ�มตัวอย�างตอบว�ามีความพร�อมเก่ียวกับ
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.65) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรท่ีมี
บุคลากรรวม 51-100 คน มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (X = 3.86, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ 200 คนข้ึนไป 
( X = 3.84, S.D. = 0.64) 101-200 คน ( X = 3.73, S.D. = 0.63) และน�อยกว�า 50 คน ( X = 3.70, 
S.D. = 0.63) 
 
 
 
 



140 

ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบความพร�อมเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วน
 ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามจํานวน
 บุคลากรในองค�กร 
 

แหล@งความ
แปรปรวน 

Sum  of  
Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

ระหว�างกลุ�ม 2.10 3 0.70 1.67 0.17 
ภายในกลุ�ม 166.38 396 0.42   

รวม 168.48 399    
 
  จากตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า เม่ือเปรียบเทียบการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจําแนก
ตามจํานวนบุคลากรในองค�กรท่ีต�างกัน พบว�า ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงไม�เปaนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�  
  แสดงว�าจํานวนบุคลากรในองค�ไม�มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  สมมติฐานท่ี 1.2 ขนาดขององค�กรต�างกันมีความพร�อมเ ก่ียวกับการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 4.25 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วน
 ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามขนาดองค�กร 
 

ขนาดองค�กร N X  S.D. 
ขนาดเล็ก 65 3.73 0.67 
ขนาดกลาง 250 3.75 0.63 
ขนาดใหญ� 85 3.80 0.71 

รวม 400 3.76 0.65 
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว�า ในภาพรวมแล�วกลุ�มตัวอย�างมีความพร�อมเก่ียวกับการ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอยู�ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.65) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า องค�กรขนาดใหญ�
มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 3.80, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ขนาดกลาง ( X = 3.75, S.D. = 0.63) 
และ ขนาดเล็ก ( X = 3.73, S.D. = 0.67) 
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ตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความพร�อมเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วน
 ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามขนาดองค�กร 
 

แหล@งความ
แปรปรวน 

Sum  of  
Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

ระหว�างกลุ�ม 0.21 2 0.10 0.24 0.79 
ภายในกลุ�ม 168.27 397 0.42   

รวม 168.48 399    
 
 จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า เม่ือเปรียบเทียบความพร�อม
เก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามขนาดองค�กรท่ีต�างกัน พบว�า ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงไม�เปaนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว�  
 แสดงว�าขนาดองค�กรไม�มีผลต�อความพร�อมเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 สมมติฐานท่ี 1.3 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีต�างกันมีความพร�อมเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แตกต�างกัน 
 
ตารางท่ี 4.27 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร�อมเก่ียวกับการบริการสาธารณะของ
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จําแนกตามจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 
 

จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี N X  S.D. 
น�อยกว�า 5,000 คน 160 3.66 0.61 
5,001-10,000 คน 132 3.83 0.75 
10,001-20,000 คน 39 3.75 0.50 
20,000 คนข้ึนไป 69 3.85 0.59 

รวม 400 3.76 0.65 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว�า ในภาพรวมแล�วกลุ�มตัวอย�างมีความพร�อมเก่ียวกับการ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อยู�ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.65) หากพิจารณาเปaนรายข�อ พบว�า พ้ืนท่ีท่ีมี
ประชากร 20,000 คนข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยความพร�อมสูงท่ีสุด ( X = 3.85, S.D. = 0.59) รองลงมา
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คือ 5,001-10,000 คน ( X = 3.83, S.D. = 0.75) 10,001-20,000 คน ( X = 3.75, S.D. = 0.50) 
และ น�อยกว�า 5,000 คน ( X = 3.66, S.D. = 0.61) 
 
ตารางท่ี 4.28 การเปรียบเทียบความพร�อมเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วน
 ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามจํานวน
 ประชากรในพ้ืนท่ี 
 

แหล@งความ
แปรปรวน 

Sum  of  
Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

ระหว�างกลุ�ม 3.00 3 1.00 2.39 0.07 
ภายในกลุ�ม 165.48 396 0.42   

รวม 168.48 399    
 
 จากตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า เม่ือเปรียบเทียบความพร�อม
เก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีท่ีต�างกัน พบว�า ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงไม�เปaนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�  
 แสดงว�าจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีไม�มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 4.1.6 ผลการวิเคราะห�ปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และปsจจัยด�านการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยการทดสอบสมมติฐาน
ด�วยการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis)   
  การวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยผู�วิจัย
ใช�ตัวแปรพยากรณ� 11 ตัวแปร คือ สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได�แก� การเมืองและความม่ันคง (X1) เศรษฐกิจ (X2) และสังคมและวัฒนธรรม (X3) และปsจจัยด�าน
การบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� ด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ    
(X4) ด�านหลักประชาธิปไตย (X5) ด�านการมีใจให�บริการ (X6) ด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ     
(X7) ด�านการบริหารแบบมืออาชีพ (X8) ด�านการลดขนาดองค�กร (X9) การบริหารงานแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ (X10) และด�านความพอเพียงของงบประมาณ (X11) เพ่ือศึกษาว�าปsจจัยด�านสภาพแวดล�อม
ของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปsจจัยด�านการบริหารจัดการขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีมีความสัมพันธ�กับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Y) อย�างไร และมีปsจจัยใดบ�างท่ีจะสามารถพยากรณ�การ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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ตารางที่ 4.29 แสดงการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปร 
 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Y 1.00            
X1 0.58** 1.00           
X2 0.56** 0.67** 1.00          
X3 0.56** 0.66** 0.73** 1.00         
X4 0.49** 0.47** 0.43** 0.41** 1.00        
X5 0.61** 0.49** 0.51** 0.47** 0.51** 1.00       
X6 0.60** 0.47** 0.50** 0.49** 0.47** 0.74** 1.00      
X7 0.65** 0.49** 0.49** 0.47** 0.48** 0.77** 0.72** 1.00     
X8 0.68** 0.52** 0.51** 0.52** 0.49** 0.69** 0.71** 0.73** 1.00    
X9 0.75** 0.56** 0.51** 0.51** 0.46** 0.57** 0.55** 0.63** 0.65** 1.00   
X10 0.66** 0.46** 0.48** 0.42** 0.45** 0.62** 0.60** 0.60** 0.68** 0.67** 1.00  
X11 0.71** 0.49** 0.44** 0.49** 0.41** 0.53** 0.53** 0.53** 0.61** 0.71** 0.70** 1.00 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 
 

143 



144 

  จากตารางท่ี 4.29 พบว�า ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรอิสระได�แก� การเมืองและ
ความม่ันคง (X1) เศรษฐกิจ (X2) และสังคมและวัฒนธรรม (X3) ด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ 
(X4) ด�านหลักประชาธิปไตย (X5) ด�านการมีใจให�บริการ (X6) ด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ    
(X7) ด�านการบริหารแบบมืออาชีพ (X8) ด�านการลดขนาดองค�กร (X9) การบริหารงานแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ (X10) และด�านความพอเพียงของงบประมาณ (X11) มีความสัมพันธ�ทางบวก อยู�ระหว�าง 
0.41 ถึง 0.77 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยด�านหลักประชาธิปไตย (X5) กับด�านการ
เน�นประชาชนเปaนสําคัญ (X7) มีความสัมพันธ�กันมากท่ีสุดท่ี 0.77 ส�วนด�านความรับผิดและชอบต�อ
สาธารณะ (X4) กับด�านความพอเพียงของงบประมาณ (X11)  มีความสัมพันธ�กันน�อยท่ีสุดท่ี 0.41 
  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว�า ได�แก� 
การเมืองและความม่ันคง (X1) เศรษฐกิจ (X2) และสังคมและวัฒนธรรม (X3) ด�านความรับผิดและ
ชอบต�อสาธารณะ (X4) ด�านหลักประชาธิปไตย (X5) ด�านการมีใจให�บริการ (X6) ด�านการเน�น
ประชาชนเปaนสําคัญ (X7) ด�านการบริหารแบบมืออาชีพ (X8) ด�านการลดขนาดองค�กร (X9) การ
บริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (X10) และด�านความพอเพียงของงบประมาณ (X11) ท่ีมีความสัมพันธ�กับ
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Y) มีความสัมพันธ�ทางบวก อยู�ระหว�าง 0.49 ถึง 0.75 อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Y) กับการลดขนาดองค�กร (X9) มีความสัมพันธ�กันมากท่ีสุดท่ี 0.75 ส�วนการ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Y) กับด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ (X4) มีความสัมพันธ�กันน�อยท่ีสุด ท่ี 0.49 
  สมมติฐานท่ี  2 สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผล
ต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนจากปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วน
 ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

สมการ 
แหล@งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

การเมืองและความม่ันคง 
(X1) สังคมและวัฒนธรรม 
(X3) เศรษฐกิจ (X2) 

Regression 137.92 3 45.97 199.97 0.00 
Residual 202.31 396 0.23   
Total 340.23 399    

 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลแสดงให�เห็นว�า ความสัมพันธ�ระหว�าง     
ตัวแปรเกณฑ�และตัวแปรพยากรณ�มีความสัมพันธ�กันในเชิงเส�นตรง ระหว�างตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรต�น    
3 ตัวแปร ในมิติด�านการเมืองและความม่ันคง (X1) ด�านสังคมและวัฒนธรรม (X3) และด�านเศรษฐกิจ 
(X2) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการคํานวณจะสามารถนําไปสร�างสมการได�โดยมี    
ตัวแปรพยากรณ� ดังตารางต�อไป 
 
ตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบสมติฐานโดยการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอนปsจจัยด�านการ
 บริหารจัดการท่ีมีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
 เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช�ตัวแปร (X1), (X2), และ 
 (X3) พยากรณ�ตัวแปร Y  
 

สมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 1.49  10.64 0.00 
การเมืองและความม่ันคง (X1) 0.27 0.32 5.74 0.00 
สังคมและวัฒนธรรม (X3) 0.18 0.22 3.58 0.00 
เศรษฐกิจ (X2) 0.16 0.18 3.00 0.00 
R = 0.64, R2 = 0.41, S.E. = 0.50, F = 91.01, Sig. = 0.00 

 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.31 พบว�า เม่ือพิจารณาปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายตัว พบว�า ค�า Sig. ของปsจจัยด�านการเมืองและความม่ันคง มีค�าเท�ากับ 0.00 
ปsจจัยด�านสังคมและวัฒนธรรม มีค�าเท�ากับ 0.00 และปsจจัยด�านเศรษฐกิจ มีค�าเท�ากับ 0.00 ซ่ึงปsจจัยด�าน
ต�างๆ เหล�านี้มีค�า Sig. น�อยกว�าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปaนไปตามสมมติฐาน 
 แสดงว�า ปsจจัยด�านการเมืองและความม่ันคง ปsจจัยด�านสังคมและวัฒนธรรม และ
ปsจจัยด�านเศรษฐกิจ มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เม่ือพิจารณาค�า R2 มีค�าเท�ากับ 0.41 แสดงว�าในภาพรวมปsจจัยด�านสภาพแวดล�อม
ของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 3 ตัวแปร มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร�อยละ 40.80 
 การวิจัยครั้งนี้ ยังสามารถอธิบายอันดับของปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว�ามีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
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พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพิจารณาจากค�า B สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน�อยได�ดังนี้ 
ค�าน้ําหนักของสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบของปsจจัยด�านการเมืองและความม่ันคง มีผลต�อ การ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูง
ท่ีสุด (B = 0.27) รองลงมาเปaนปsจจัยด�านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต�อ การบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (B = 0.18) และปsจจัยด�าน
เศรษฐกิจ มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (B = 0.16) 
 สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
 Y’ = 1.49 + 0.27 (X1) + 0.18 (X3) + 0.16 (X2) + 0.50 
 สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ZY’ = 0.32 (X1) + 0.22 (X3) + 0.18 (X2) 
 จากสมการถดถอยพหุคูณเส�นตรงข�างต�น สามารถแปลความได� ดังนี้ 
 1. ถ�าตัวแปรด�านการเมืองและความม่ันคง มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�การ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.27 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรด�านสังคมและวัฒนธรรม มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�การ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.18 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรด�านเศรษฐกิจ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�การบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพ่ิมข้ึน 0.16 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 สมมติฐานท่ี 3 การบริหารจัดการมีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนจากปsจจัยด�านการบริหารจัดการท่ีมีผลต�อการบริการ
 สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
 เศรษฐกิจอาเซียน 
 

สมการ 
แหล@งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

การบริหารงานแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ (X9) 
การบริหารแบบมืออาชีพ (X8) 
ความเพียงพอของงบประมาณ 
(X11) 
การเน�นประชาชนเปaนสําคัญ 
(X7) 
ความรับผิดและชอบต�อ
สาธารณะ (X4) 

Regression 115.59 5 19.26 143.15 0.00 
Residual 52.89 394 0.13   

Total 168.48 399    

 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลแสดงให�เห็นว�า ความสัมพันธ�ระหว�างตัว
แปรเกณฑ�และตัวแปรพยากรณ�มีความสัมพันธ�กันในเชิงเส�นตรงระหว�างตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรต�น
ด�านการบริหารจัดการองค�กร 5 ตัวแปร ในมิติด�านการลดขนาดองค�กร (X9) ด�านการบริหารแบบมือ
อาชีพ (X8) ด�านความพอเพียงของงบประมาณ (X11) ด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ (X7) และด�าน
ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ (X4) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการคํานวณจะ
สามารถนําไปสร�างสมการได�โดยมีตัวแปรพยากรณ� ดังตารางต�อไป 
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ตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอนปsจจัยด�านการบริหารจัดการท่ีมีผลต�อการ
 บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช�ตัวแปร (X9), (X8), (X11), (X7), และ (X4) พยากรณ�ตัวแปร Y  
 

สมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.31  2.40 0.02 
การบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
(X9) 

0.30 0.32 6.97 0.00 

การบริหารแบบมืออาชีพ (X8) 0.13 0.15 3.12 0.00 
ความเพียงพอของงบประมาณ (X11) 0.26 0.27 6.39 0.00 
การเน�นประชาชนเปaนสําคัญ (X7) 0.14 0.15 3.34 0.00 
ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ
(X4) 

0.06 0.08 2.42 0.02 

R= 0.82, R2 = 0.67, S.E. = 0.37, F = 162.07, Sig. = 0.02 
 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว�า เม่ือพิจารณาปsจจัยด�านการบริหารจัดการรายตัว พบว�า 
ค�า Sig. ของปsจจัยด�านการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ มีค�าเท�ากับ 0.00 ด�านการบริหารแบบมือ
อาชีพ มีค�าเท�ากับ 0.00 ด�านความพอเพียงของงบประมาณ มีค�าเท�ากับ 0.00  ด�านการเน�นประชาชน
เปaนสําคัญ มีค�าเท�ากับ 0.00 และด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ มีค�าเท�ากับ 0.02 ซ่ึงปsจจัย
ด�านต�างๆ เหล�านี้ มีค�า Sig. น�อยกว�าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�า ปsจจัยด�านการ
บริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ปsจจัยด�านการบริหารแบบมืออาชีพ ปsจจัยด�านความพอเพียงของ
งบประมาณ ปsจจัยด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ และปsจจัยด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ 
มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 เม่ือพิจารณาค�า R2 มีค�าเท�ากับ 0.67 แสดงว�าในภาพรวมปsจจัยด�านการบริหาร
จัดการ ท้ัง 5 ตัวแปร มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร�อยละ 67.30 
 การวิจัยครั้งนี้ ยังสามารถอธิบายอันดับของปsจจัยด�านการบริหารจัดการว�ามีผลต�อ
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยพิจารณาจากค�า B สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน�อยได�ดังนี้ ค�าน้ําหนักของ
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สัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบของปsจจัยด�านการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ มีผลต�อการ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสูงท่ีสุด (B = 0.30) รองลงมาเปaนด�านความพอเพียงของงบประมาณ (B = 0.26) ด�านการ
เน�นประชาชนเปaนสําคัญ (B = 0.145) ด�านการบริหารแบบมืออาชีพ (B = 0.13) และด�านความรับผิด
และชอบต�อสาธารณะ มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (B = 0.06) 
 สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
 Y’ = 0.31 + 0.30 (X9) + 0.13 (X8) + 0.26 (X11) + 0.14 (X7) + 0.06 (X4) + 0.37 
 สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ZY’ = 0.32 (X9) + 0.15 (X8) + 0.27 (X11) + 0.15 (X7) + 0.08 (X4) 
 จากสมการถดถอยพหุคูณเส�นตรงข�างต�น สามารถแปลความได� ดังนี้ 
 1. ถ�าตัวแปรด�านการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะ
ทําให�การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.30 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรด�านการการบริหารแบบมืออาชีพ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.13 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรด�านความพอเพียงของงบประมาณ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทํา
ให�การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.26 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.14 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 5. ถ�าตัวแปรด�านความรับผิดและชอบต�อสาธารณะ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะ
ทําให�การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.06 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 สําหรับปsจจัยท่ีไม�ส�งผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได�แก� ด�านหลักประชาธิปไตย ด�านการมีใจ
ให�บริการ และด�านการลดขนาดองค�กร 
 สมมติฐานท่ี 4 สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ปsจจัยด�านการบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนจากปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปsจจัยด�านการบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมี
 ผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�า
 สู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

สมการ 
แหล@งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

การลดขนาดองค�กร (X9) 
การบริหารแบบมืออาชีพ (X8) 
ความพอเพียงของงบประมาณ 
(X11) 
เศรษฐกิจ (X2) 
การเน�นประชาชนเปaนสําคัญ 
(X7) 
การเมืองและความม่ันคง (X1)  

Regression 115.59 6 19.26 143.15 0.00 
Residual 52.89 393 0.13   
Total 168.48 399    

 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลแสดงให�เห็นว�า ความสัมพันธ�ระหว�างตัว
แปรเกณฑ�และตัวแปรพยากรณ�มีความสัมพันธ�กันในเชิงเส�นตรง ระหว�างตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปร
ต�น 6 ตัวแปร ในมิติด�านการลดขนาดองค�กร (X9) การบริหารแบบมืออาชีพ (X8) ความพอเพียงของ
งบประมาณ (X11) เศรษฐกิจ (X2) การเน�นประชาชนเปaนสําคัญ (X7) และการเมืองและความม่ันคง 
(X1) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการคํานวณจะสามารถนําไปสร�างสมการได�โดยมีตัว
แปรพยากรณ� ดังตารางต�อไป 
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ตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอนปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปsจจัยด�านการบริหารจัดการท่ีมีผลต�อการบริการ
 สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
 เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช�ตัวแปร (X9), (X8), (X11), (X2), (X7) และ (X1) พยากรณ�ตัวแปร Y  
 

สมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.20  1.59 0.11 
การลดขนาดองค�กร (X9) 0.26 0.29 6.24 0.00 
การบริหารแบบมืออาชีพ (X8) 0.12 0.13 2.79 0.01 
ความพอเพียงของงบประมาณ (X11) 0.25 0.26 6.21 0.00 
เศรษฐกิจ (X2) 0.09 0.10 2.58 0.01 
การเน�นประชาชนเปaนสําคัญ (X7) 0.13 0.14 3.09 0.00 
การเมืองและความม่ันคง (X1) 0.07 0.09 2.15 0.03 
R = 0.83, R2 = 0.69, S.E. = 0.37, F = 4.63, Sig. = 0.00 

 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว�า เม่ือพิจารณาปsจจัยท่ีมีผลต�อการบริการสาธารณะของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายตัว พบว�า ค�า 
Sig. เปaนดังนี้ (1) ด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได�แก� ด�าน
เศรษฐกิจ (X2) มีค�าเท�ากับ 0.01 และด�านการเมืองและความม่ันคง (X1) มีค�าเท�ากับ 0.03 (2) ปsจจัย
ด�านการบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� ด�านการลดขนาดองค�กร (X9) มีค�าเท�ากับ 0.00 
ด�านการบริหารแบบมืออาชีพ (X8) มีค�าเท�ากับ 0.01 ด�านความพอเพียงของงบประมาณ (X11) มีค�า
เท�ากับ 0.00 และด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ (X7) มีค�าเท�ากับ 0.00 ซ่ึงปsจจัยด�านต�างๆ เหล�านี้
มีค�า Sig. น�อยกว�าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปaนไปตามสมมติฐาน 
 แสดงว�า การลดขนาดองค�กร การบริหารแบบมืออาชีพ ความพอเพียงของ
งบประมาณ เศรษฐกิจ การเน�นประชาชนเปaนสําคัญ และการเมืองและความม่ันคงมีผลต�อการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เม่ือพิจารณาค�า R2 มีค�าเท�ากับ 0.69 แสดงว�าในภาพรวมปsจจัยด�านสภาพแวดล�อม
ของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 6 ตัวแปร มีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร�อยละ 68.60 
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 การวิจัยครั้งนี้ ยังสามารถอธิบายอันดับของปsจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการ
รวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปsจจัยด�านการบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ว�ามีผลต�อ
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยพิจารณาจากค�า B สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน�อยได�ดังนี้ ค�าน้ําหนักของ
สัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบของปsจจัยด�านการลดขนาดองค�กร มีผลต�อการบริการสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูงท่ีสุด (B = 
0.26) รองลงมาเปaนปsจจัยด�านความพอเพียงของงบประมาณมีผลต�อ การบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (B = 0.25) ปsจจัยด�าน
การเน�นประชาชนเปaนสําคัญมีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (B = 0.13) ปsจจัยด�านการบริหารแบบมืออาชีพมีผลต�อ
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (B = 0.12) ปsจจัยด�านเศรษฐกิจมีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (B = 0.09) และปsจจัยด�านการเมืองและ
ความม่ันคงมีผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (B = 0.07) 
 สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ 
 Y’ = 0.20 + 0.26 (X9) + 0.12 (X8) + 0.25 (X11) + 0.09 (X2) + 0.13 (X7) + 
0.07 (X1) + 0.37 
 สมการพยากรณ�ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ZY’ = 0.29 (X9) + 0.13 (X8) + 0.26 (X11) + 0.10 (X2) + 0.14 (X7) + 0.09 (X1) 
 จากสมการถดถอยพหุคูณเส�นตรงข�างต�น สามารถแปลความได� ดังนี้ 
 1. ถ�าตัวแปรด�านการลดขนาดองค�กรมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�การ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.26 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรด�านการบริหารแบบมืออาชีพมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�การ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.12 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรด�านความพอเพียงของงบประมาณมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทํา
ให�การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.25 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรด�านเศรษฐกิจมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�การบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพ่ิมข้ึน 0.09 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
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 5. ถ�าตัวแปรด�านการเน�นประชาชนเปaนสําคัญมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�
การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.13 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 6. ถ�าตัวแปรด�านการเมืองและความม่ันคงมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําให�การ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 0.07 โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 สําหรับปsจจัยท่ีไม�ส�งผลต�อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได�แก� ด�านสังคมและวัฒนธรรม ด�านความรับผิด
และชอบต�อสาธารณะ ด�านหลักประชาธิปไตย ด�านการมีใจให�บริการ และด�านการบริหารงานแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู�วิจัยได�นําเสนอประเด็นสําคัญเก่ียวกับ
การบริการสาธารณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การสัมภาษณ�เชิงลึกจากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ประกอบด�วย ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
8 คน สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 5 คน พนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 3 คน 
ท�องถ่ินอําเภอ 3 คน และท�องถ่ินจังหวัด 4 คน และจากการสนทนากลุ�ม โดยสอบถามในประเด็นท่ี
เก่ียวกับ ด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด�านการบริหารจัดการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ด�านการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ังข�อจํากัดและข�อเสนอแนะขององค�กรขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังต�อไปนี้ 
 4.2.1 สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  จากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น พบว�า 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�ต�างเห็นว�าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส�งผลกระทบต�อองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ท้ังในด�านการเมืองและความม่ันคง ด�านเศรษฐกิจ และด�านสังคมวัฒนธรรม ซ่ึง
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องปรับตัวกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกให�ทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ�งรักษาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและการบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีดี
แก�ประชาชนเปaนสําคัญ โดยส�วนใหญ�แล�วผู�ให�ข�อมูลสําคัญสําหรับการวิจัยต�างมองว�า ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนถือเปaนโจทย�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพราะเปaนความรับผิดชอบทางสังคม
เนื่องจากข�าราชการท�องถ่ินซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู�ในท�องถ่ินรวมท้ังผู�บริหารท�องถ่ิน สมาสมาชิกท�องถ่ินถือ
เปaนผู�แทนของประชาชนท่ีได�รับการเลือกต้ังจากประชาชนเข�ามาบริหารท�องถ่ินเพ่ือเข�ามาทําหน�าท่ีใน
การพัฒนาท�องถ่ินและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีความเปaนอยู�ท่ีดีข้ึนท้ังทางด�านการศึกษา 
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การดํารงชีวิต การสร�างอาชีพให�ได�คุณภาพมาตรฐาน การเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล�วนมีแต�
ความเปลี่ยนแปลงท่ีต�องได�รับความร�วมมือจากประชาชนในท�องถ่ิน 
  สอดคล�องกับข�อมูลจากการให�สัมภาษณ�ของ สมชาย บุญซุบ (2558, การสัมภาษณ�) 
อธิบายว�า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว�าเปaนโจทก�สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพราะถือว�า
เปaนหน�าท่ีและความรับผิดชอบต�อสังคม เพราะนายกองค�การบริหารส�วนตําบลและสมาชิกสภา 
รวมท้ังข�าราชการส�วนราชการท�องถ่ินล�วนเน�นคนดีท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีหมู�บ�านตําบลนั้นๆ อยู�แล�ว ก็มีหน�าท่ี
จะต�องดูแลรับผิดชอบต�อท�องถ่ิน ส�วนด�านการเมืองผู�บริหารท�องถ่ินเปaนผู�แทนของประชาชนท่ีได�รับ
การเลือกต้ังให�เข�ามาทําหน�าท่ีในการพัฒนาท�องถ่ินและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท�องถ่ิน จึง
ต�องจัดการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับทราบถึงจุดประสงค�และการเตรียมความพร�อมในด�านต�างๆ 
สอดคล�องกับ สุรศักด์ิ เดือนแจ�ม (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือ
เปaนโจทก�สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพราะถือเปaนความรับผิดชอบทางสังคมเพราะผู�บริหาร
ท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ินและข�าราชการท�องถ่ินล�วนเปaนคนท่ีมีภูมิลําเนาหรือเปaนคนในท�องถ่ินย�อม
ถือเปaนหน�าท่ีต�องช�วยดูแลและรับผิดชอบต�อท�องถ่ินส�วนด�านการเมืองนั้นเนื่องด�วยผู�บริหารท�องถ่ิน
เปaนตัวแทนของประชาชนและได�รับการเลือกต้ังเพ่ือให�เข�ามาทําหน�าท่ีในการพัฒนาท�องถ่ินและดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท�องถ่ินจึงต�องดําเนินการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบถึง
วัตถุประสงค�และการเตรียมพร�อมในการเข�าร�วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  ศกลวรรณ วงษ�แจ�ง (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�การบริหารส�วนจังหวัด
ปทุมธานีจําเปaฯต�องให�ความสนใจต�อกิจการการบริการงานของรัฐบาลส�วนกลางมากข้ึน การบริการ
ชององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินก็ต�องข้ึนกับนโยบายของภาครัฐท่ีจะต�องมีความยืดหยุ�นและมีช�องทาง
ท่ีกว�างข้ึนให�กับการบริหารจัดการตนเองของส�วนท�องถ่ินเพ่ือจะได�ปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลง
ต�างๆ ได� การเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะต�องมีหลายสิ่งหลายอย�างท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ชุมชนและท�องถ่ิน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเคลื่อนไหวภาคการตลาด ภาคประชาสังคม เงินทุน การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรม ซ่ึงการปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องมีความตระหนักและ
ส�วนกลางจะต�องเตรียมพร�อมสนับสนุนให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีศักยภาพในการร�วมมือกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้รูปแบบการดํารงชีพในท�องถ่ินจะเปลี่ยนแปลงไป การ
คมนาคมขนส�งจะช�วยเชื่อมโยงประชาชนในท�องถ่ินอาเซียน ภูมิภาค และโลก ให�เข�ามาใกล�ชิดกันมาก
ข้ึน ซ่ึงจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ในการเปaนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ท�องถ่ินจะต�องมี
อํานาจในการบริหารจัดการตนเองมากข้ึน ท�องถ่ินจะต�องมีเครื่องมือด�านนโยบายระดับภูมิภาคและ
ท�องถ่ินนําไปใช�ในการพัฒนาตนเอง ประกอบด�วยรูปแบบต�างๆ ในการสนับสนุนการขยายการสื่อสาร
ท้ังในรูปแบบและความหลากหลายของภาษาต�างๆ ท่ีท�องถ่ินนั้นๆ อยู�ใกล�เคียง รวมถึงนโยบายในการ
พัฒนาท�องถ่ินของตนเองในเรื่องการศึกษาระดับสูงเพ่ือผลิตบัณฑิตและทรัพยากรท่ีเปaนท่ีต�องการของ
ตลาดแรงงานโดยตรง นอกจากนี้การใช�ภาษีเพ่ือกระจายความเจริญให�เท�าเทียมกันของการพัฒนา
ท�องถ่ินและการใช�ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาจะต�องเปaนการตัดสินใจร�วมกันระหว�างส�วนกลางกับ
ท�องถ่ิน 
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  มนต�พิพัฒน� เอ่ียมจรัส (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ถ�ามีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนผลกระทบท่ีจะเกิดคือ หนึ่ง ประชากรแฝง แรงงานต�างด�าวจะเข�ามามีบทบาทกับพ้ืนท่ีของเรา
สูงมาก เพราะค�าแรงของเราสูงและจําทําให�เกิดปsญหาอ่ืนๆ ตามมาคือการแย�งกินแย�งใช�ทรัพยากร 
ปsญหาอาชญากรรมต�างๆ ปsญหาด�านปริมาณขยะท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามจํานวนผู�อยู�อาศัย ปsญหาด�านการ
จัดการสิ่งแวดล�อม สองคือ ด�านสังคมจะมีความขัดแย�งกันมากข้ึนเนื่องจากความหลากหลายของ
วัฒนธรรมของคนในแต�ละประเทศไม�เหมือนกัน ก�อให�เกิดความคิดเห็นท่ีแตกต�างกันและเกิดความ
ขัดแย�งได�ง�าย และอาจมีการก�ออาชญากรรมได�ง�าย และส�งผลกระทบต�อการติดตามตัวผู�ร�ายเพราะ
การเพ่ิมจํานวนของบุคคลภายนอกพ้ืนท่ีทําให�ยากในการสืบสวนหาผู�กระทําความผิด สามคือด�าน
เศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีอาจมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนเนื่องจากกําลังซ้ือขายเพ่ิมปริมาณมากข้ึน การมีจํานวน
ผู�อยู�อาศัย แต�ก็ส�งผลกระทบต�อกฎระเบียบทางสังคมท่ีต้ังไว� เพราะต�องใช�เวลาในการบริหารจัดการ
หรือทําให�ผู�อ่ืนเข�าใจในกฎระเบียบและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีนั้นๆ  
  สุบิน ศรีบุศกร (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านการเมืองนั้นทําให�ไทยอยู�ใน
ประชาคมเดียวกัน และท�องถ่ินต�องมีการพัฒนาค�านิยมและบรรทัดฐานร�วมกันมากข้ึน มีความเปaน
เอกภาพมีความสงบสุขมีความแข็งแกร�ง มีการสร�างหลักเกณฑ�และค�านิยมร�วมกันซ่ึงจะช�วยสร�าง
ความเข�าใจและความไว�เนื้อเชื้อใจระหว�างกันขจัดความขัดแย�งทางการเมืองระหว�างกันและลดปsญหา
ความม่ันคงรูปแบบเดิม รวมท้ังส�งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความม่ันคงในภูมิภาค ช�วย
เสริมสร�างประเทศสมาคมอาเซียนในการหาข�อยุติต�อปsญหาระหว�างกัน ช�วยแก�ปsญหาได�อย�างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยอาศัยการร�วมมือท่ีใกล�ชิดกับประเทศอ่ืน ท้ังในและนอกภูมิภาค การรวมตัว
เน�นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสร�างความเปaนหนึ่งเดียวและเพ่ิมหน�าท่ีในการเสนอเท�านี้และความ
เปaนต�างๆ ของประเทศอาเซียน ส�วนด�านเศรษฐกิจอาเซียนเปaนกรอบความร�วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความใกล�ชิดประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเปaนเพ่ือนกันท่ีมีพรมแดนติดต�อกันมีสินค�าและ
บริการเสริมซ่ึงกันและกันได� ซ่ึงสามารถร�วมมือกัน ก็สามารถสร�างความแข็งแกร�งในด�านอํานาจการ
ต�อรองจะทํามาซ่ึงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค�าท่ีมีความสําคัญและสามาเกิดการขยายตัวในด�าน
การค�าและการลงทุน ช�วยกระดังความสามารถในการแข�งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกในภาพรวมและ
เปaนพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจระหว�างประเทศ ช�วยให�การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศมี
ความเท�าเทียมและเสมอภาคกันอีกข้ันจากการลดปsญหาอุปสรรคด�านการค�าและการริเริ่มของสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส�วนในด�านวัฒนธรรมนั้น เปaนด�านบวก มีการส�งเสริมให�ประชาชนใน
อาเซียนรู�จักการข้ึนโดยมีความเอ้ืออาทรและแข�งขันกันเพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีมีระหว�างกันและสร�าง
ความรู�สึกเปaนประชาคมร�วมกันช�วยขจัดปsญหาด�านสาธารณะสูงท่ีอาจเกิดการเคลื่อนย�ายแรงงานและ
นักท�องเท่ียวโดยเสรีเสริมสร�างความร�วมมือโดยแบ�งปsนข�อมูลและประสบการณ�เพ่ือปrองกันและ
ควบคุมโรคการเปลี่ยนแปลงทางภู มิอากาศและภัยพิบั ติ ท่ีเ กิดข้ึนตามธรรมชาติของมนุษย� 
เพราะฉะนั้นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจต�องต�องปรับเปลี่ยนโครงสร�างการทํางานของบุลากร
หน�วยงานภาครัฐทําให�ส�วนกลางและส�วนภูมิภาคให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย
ซ่ึงสัมพันธ�มาถึงองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วย  
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  ประดิษฐ� แจ�มศรี (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า อาเซียนมีผลกระทบในด�าน
เศรษฐกิจ คือ การทํางานในท�องถ่ิน เม่ือมีแรงงานต�างชาติเข�ามาไม�ว�าจะเปaน พม�า กัมพูชา ลาว ซ่ึงจะ
ทําให�แรงงานในท�องถ่ินไม�มีงานทํา และในด�านการทําการเกษตรกรรมซ่ึงเม่ือมีการส�งออกในแง�ของ
การตลาดประเทศของเราได�ราคาค�อนข�างสูง หากรวมประเทศในอาเซียนอาจจะทําให�มีราคาตํ่าลง 
ด�านความม่ันคงนั้น ในชุมชนท่ี อบต. ศรีพราน ดูแลตรวจสอบความเรียบร�อย อาจจะทําได�ยากข้ึน 
เนื่องจากการสื่อสารจะยากลําบาก เนื่องต�างพ้ืนท่ี ต�างภาษา ต�างวัฒนธรรม ท้ังหมดนี้อาจจะได�รับ
ผลกระทบเพียงเล็กน�อย เนื่องจากเปaนพ้ืนท่ีชุมชนขนาดเล็ก อยู�ไกลเมืองใหญ� ไม�มีแหล�งอุตสาหกรรม 
สอดคล�องกับ สุพล วงศ�น�อย (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า ผลกระทบคือด�านการเมืองความ
ม่ันคงก็จะมีประชาชนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข�ามามากข้ึน ด�านเศรษฐกิจก็จะมีท้ังผลดีและ
ผลเสีย ผลดีเราจะได�มีความร�วมมือของกลุ�มอาเซียน ด�านสังคมและวัฒนธรรม ก็จะมีความร�วมมือกัน
มากข้ึนทางสังคมและวัฒนธรรม สอดคล�องกับ สินชัย สมศักด์ิ (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า 
ผลกระทบการเข�าร�วมเออีซีย�อมมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบโดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินซ่ึงเปaน
หน�วยงานทางราชการท่ีต�องทํางานใกล�ชิดกับประชาชนรับทราบปsญหาของประชาชนดีท่ีสุด สําหรับ
ปsญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดกับคนในท�องถ่ิน ย�อมมีทุกด�านไม�ว�าด�านการเมืองความม่ันคง ด�าน
เศรษฐกิจ ด�านสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงแต�ละท�องถ่ินอาจจะได�รับผลกระทบไม�เหมือนกัน อยู�กับ
สถานท่ี พ้ืนท่ี เช�นเขตท่ีอยู�ติดกับประเทศเพ่ือนบ�านเปaน กัมพูชา พม�า ลาว อาจจะได�รับผลกระทบ
ด�านความม่ันคงและด�านสังคมมากหน�อย เนื่องจากมีการเคลื่อนย�ายแรงงานมากข้ึน ปsญหาสังคมก็จะ
มากข้ึน เปaนอาชญากรรม อาจจะเพ่ิมมากข้ึน ส�วนเทศบาลตําบลเมืองเก�าซ่ึงอยู�ในพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห� 
จังหวัดสระบุรี ซ่ึงพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปaนเขตเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพทํานาเปaนหลัก ก็อาจจะได�รับ
ผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจมาก เนื่องจากนายทุนการผลิตในการทํานาจะสูงกว�าประเทศเพ่ือนบ�าน 
เช�น พม�า เวียดนาม ซ่ึงประเทศเหล�านนี้จะมีต�นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว�า และค�าแรงจะมีราคาถูกกว�าเม่ือ
ของคนไทยผลิตออกมาจะมีต�นทุนท่ีสูง ต�องขายในราคาสูง ซ่ึงอาจจะไม�สามารถแข�งขันในตลาดใดก็
ได� เพราะฉะนั้นเกษตรกรกลุ�มนี้ต�องพยายามลดต�นทุนการผลิตให�ต่ําท่ีสุด เท�าท่ีจะทําได� หรือต�องผลิต
ของท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือให�เปaนทางเลือกของคนในกลุ�มให�ได�  
  สมศักด์ิ อยู�เกตุ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านเศรษฐกิจ คือ การค�าขาย
อย�างเสรี สินค�าแรงงาน ฝpมือ การบริการการลงทุน เปaนตลาดเดียว ไม�มีการจัดเก็บภาษี นี้เปaนปsญหา
อย�างมาก เพราะ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการจัดเก็บภาษีเองบางตัว เช�น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
และภาษีปrายซ่ึงภาษีดังกล�าวก็เก็บได�น�อยอยู�แล�วอาจจะไม�พอในการบริหารแต�ละตําบลการแข�งขัน
ด�านการค�าเสรีอาจจะสู�ประเทศอ่ืนไม�ได�เพราะต�นทุนค�าแรงของไทยค�อนข�างสูง คุณภาพของสินค�า 
สกุลเงินต�างๆ ก็ไม�เหมือนกัน รายได�เฉลี่ยต�อหัวต�อปpก็ไม�เหมือนกัน ส�วนในเรื่องภาษาในการติดต�อใน
กลุ�มอาเซียนยังไม�มีภาษากลางในการติดต�อแต�ละประเทศก็ใช�ภาษาไม�เหมือนกันจะใช�ภาษาอังกฤษ
หรือเปล�าก็ยังไม�รู� เรื่องภาษาก็เปaนสิ่งสําคัญเหมือนกัน นอกจากนี้เม่ือมีคนต�างด�าวเข�ามาอยู�ประเทศ
ไทยเยอะๆ ก็จะทําให�มีปsญหาต�างๆ ตามมา เช�น ลัก วิ่ง ชิง ปล�นอาชญากรรม แรงงานผิดกฎหมาย 
การค�ามนุษย� แรงงานเด็ก เด็กเร�ร�อน และโรคติดต�อยิ่งมากคนยิ่งมากเรื่อง สําหรับด�านสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม�เหมือนกัน บางประเทศสิ่งนี้ทําได� บางประเทศทําไม�ได� ไม�
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เหมาะสม เรื่องกฎหมายแต�ละประเทศก็ไม�เหมือนกัน เช�น กฎหมายแพ�ง กฎหมายอาญา บทลงโทษ 
และในด�านการเมืองการปกครองก็ไม�เหมือนกันบางประเทศปกครองแบบประชาธิปไตยบางประเทศ
ปกครองแบบอ่ืน  
  สมโภด เดชกุล (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ผลกระทบคือยังต�องมีการดูแลพ่ี
น�องประชาชนในด�านการพัฒนา การสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากยังเปaนชาวต�างชาติ ท่ีเรา
ยังไม�สามารถพูดคุยสื่อสารเก่ียวกับการทํางาน การท�องเท่ียว วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตประจําวัน
ของชาวต�างชาติได� ส�วนด�านเศรษฐกิจคิดว�าเปaนสิ่งท่ีดีขององค�กรท่ีเราจะได�รับผลประโยชน�จาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีพ่ีน�องชาวต�างจะทํางานและท�องเท่ียวภายในองค�กรและตําบล จะทํา
ให�เกิดการจับจ�ายใช�สอยเงินภายในตําบลและองค�กรของเรา ด�านโครงสร�างพ้ืนให�มีการจัดทําถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความแข็งแรง และมีไฟลอยตามเสาไฟฟrา เพ่ือปrองกัน การเกิดอาชญากรรม 
การลักทรัพย� ด�านการท�องเท่ียว จัดให�มีการข่ีจักรยานเพ่ือภายในตําบลเพ่ือจะได�ชม ทัศนียภาพรอบๆ 
องค�กร ด�านการอนุรักษ�ทรัพยาธรรมชาติ มีการปลูกต�นไม� ในช�วงวันหยุด เช�น วันพ�อ วันแม� วันหยุด
นักขัตฤกษ� ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เช�น มีการฝ�กอบรมการสานกระเป�าด�วยเชือก การจัด
ฝ�กอบรมกลุ�มสตรีเย็บผ�า เปaนต�น สอดคล�องกับ ยิ้ม อบรมชอบ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะได�รับผลกระทบเนื่องจากเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การรวมกลุ�ม
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การใช�ชีวิต วิถีชีวิตความเปaนอยู�อาจจะต�องมีการปรับตัวเพราะ
ค�อนข�างแตกต�างกัน ส�วนแบ�งทางการตลาดแม�ว�าจะรวมกันก็ยังเปaนคู�แข�งขันทางการตลาดกันอยู�
ระหว�างประเทศสมาชิกของอาเซียน 
  ทิพย�ชยภล เพทายวิราพันธ� (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินจะได�รับผลกระทบจาการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ หนึ่ง ด�านการเมืองและ
ความม่ันคง โดยภาครัฐมีการควบคุมการดําเนินงานของท�องถ่ินมากยิ่งข้ึนทําให�การปฏิบัติงานต�างๆ 
ไม�คล�องตัว เพราะต�องอิงด�วยตัวบทกฎหมาย สิทธิประโยชน�ของประชาชนมีมากข้ึนเพราะว�ามีการ
ส�งเสริมด�านความเปaนประชาธิปไตย และท�องถ่ินทํางานหนักข้ึนในด�านการสอดส�องดูแลเก่ียวกับยา
เสพติดในพ้ืนท่ี เพราะอาจเกิดการลักลอบเข�ามามากยิ่งข้ึน สอง ด�านสังคมวัฒนธรรม มีปsญหาด�าน
สาธารณสุข เหตุเพราะการเคลื่อนย�ายแรงงานและนักท�องเท่ียวทําให�ท�องถ่ินต�องต้ังรับในด�านการ
สาธารณสุขด�วยงบประมาณ เช�น กําลังคน สถานท่ี และจํานวนงบประมาณ และสาม ด�านเศรษฐกิจ 
สหสาขาวิชาชีพเข�ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในหน�วยงานมากข้ึน ทําให�ผู�บริหารท�องถ่ินบาง
ท�านท่ียึดติดกับการบริหารงานในรูปแบบเดิมไม�อาจยอมรับได� 
  สุทธิพงศ� เอ่ียมอ�อง (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านการเมืองและความม่ันคง
ทางด�านบวกนั้น จะทําให�ในทุกชาติของอาเซียนได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีความม่ันคงทาง
ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ ด�านลบจะทําให�ในด�านลบมีประชากรแฝงทําให�การทํางานต�องเพ่ิมมาก
ข้ึนกล�าวคือต�องดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินปsญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และอ่ืนๆ 
ด�านเศรษฐกิจว�าให�มีตลาดเพ่ิมมากข้ึนแลกเปลี่ยนสินค�าได�อย�างเสรีถูกกฎหมาย และสังคมและ
วัฒนธรรมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางสังคมและวัฒนธรรมอันไหนดีก็เอามาปรับปรุงใช�ในบ�านเรา
อันไหนไม�ดีก็ไม�เอาและทําให�สังคมแข็งแกร�งข้ึน สอดคล�องกับ ดณุปจักษ คงพรมไทย (2558, การ



158 

สัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านการเมืองและความม่ันคงอาจทําให�กระทบต�อความม่ันคงได�เนื่องจากการ
รวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการไปมาหาสู�เข�าออกประเทศได�สะดวกและรวดเร็วข้ึน ซ่ึง
อาจจะมีการแอบแฝงของกลุ�มท่ีไม�หวังดีหรือสิ่งผิดกฎหมายเข�าออกประเทศไทยได�ง�ายข้ึนตามการเปxด
กว�างของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาจจะมีสิ่งท่ีผิดกฎหมายเข�ามาในท�องถ่ินของเราได� ด�าน
เศรษฐกิจอาจจะกระทบในด�านการแข�งขันทางด�านค�าขายแข�งขันกันอาจทําให�สินค�าในชุมชนใน
ท�องถ่ินมีผลกระทบได� ซ่ึงอาจจะเปaนผลดีหรือผลเสียก็ข้ึนอยู�กับคุณภาพและความต�องการของ
ผู�บริโภคเอง ด�านสังคมและวัฒนธรรมน�าจะมีผลกระทบไม�มากก็น�อยเนื่องมาจากการได�พบปะผู�คนท่ี
หลากหลายสัญชาติและหลากหลายวัฒนธรรมท่ีจะเข�ามาในท�องถ่ินของเรา โดยการเปxดการรวมกลุ�ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและความแตกต�างทางด�านสังคมและวัฒนธรรม  
  สาธิต คําวงค�ษา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านเศรษฐกิจอาจจะได�รับ
ผลกระทบทางด�านการจ�างงานของประชาชนในท�องถ่ิน ซ่ึงอาจจะมีแรงงงานจากเพ่ือนบ�านเข�ามาเปaน
ลูกจ�าง อาจมีผลทําให�การจ�างงานและเศรษฐกิจ ด�านรายได�ของคนในพ้ืนท่ีลดลงไป ด�านสังคมและ
วัฒนธรรม อาจจะเปaนผลดี ทําให�มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นํามาซ่ึงความเข�าใจในวัฒนธรรมความ
เปaนอยู�ของแต�ละคน แต�ละชาติแต�ละภาษา จนกลายเปaนความกลมกลื่นทางวัฒนธรรม สอดคล�องกับ 
สมศักด์ิ นิ่มพงษ� (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ปsจจุบันองค�การบริหารส�วนตําบลสายทองเริ่มมี
การอพยพของแรงงานต�างชาติเข�ามาอยู�ในเขตพ้ืนท่ีเปaนจํานวนมากข้ึนทุกวัน และเข�ามาทํางานหลาย
อย�างโดยเฉพาะงานท่ีคนไทยบางคนไม�นิยมทํากัน เช�น โรงงานน้ําแข็ง ร�านอาหาร ลูกจ�างตามร�านค�า 
ปs�มน้ํามัน และคนงานก�อสร�าง 
  อํานวย สุขเย็น (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การรวมกลุ�มของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีผลกระทบทุกด�าน ท้ังในด�านดีและด�านลบ เช�น ข�อดี ด�านการเมืองและความ
ม่ันคง มุ�งให�กลุ�มสมาชิกอยู�รวมกันอย�างสันติสุข แก�ไขปsญหาระหว�างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและ
ความม่ันคงรอบด�าน เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของเหล�าประชาชน ด�านเศรษฐกิจ มุ�งให�เกิดการรวมตัว
กันทางเศรษฐกิจและความสะดวกในการติดต�อค�าขายระหว�างกัน ด�านสังคมและวัฒนธรรม มุ�งหวังให�
ประชาชนมีความเปaนอยู�ท่ีดี มีความม่ันคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด�าน และมีสังคมแบบเอ้ือ
อาทร โดยจะมีแผนงานสร�างความร�วมมือหกด�าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การคุ�มครองและ
สวัสดิการสังคมสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม การสร�างอัตลักษณ�
อาเซียน การลดช�องว�างทางการพัฒนา ข�อเสีย คือ แรงงานต�างด�าวจะเข�ามาทํางานในประเทศเรามาก
ข้ึน ทําให�เกิดความเสี่ยงสูง ทางด�านความปลอดภัยการดําเนินชีวิตความเปaนอยู�ของประชาชน 
สอดคล�องกับ ภาณุวัฒน� ยุทธนาวีศักด์ิ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีผลกระทบทุกด�าน แต�ด�านเศรษฐกิจจะมีผลกระทบมากท่ีสุด เช�น ชาวต�างด�าวจะเข�ามาทํางานกัน
เยอะ สอดคล�องกับ รุ�งนภา วงศ�สุวรรณ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านเศรษฐกิจ เม่ือมีการ
ร�วมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเปaนการเปxดประเทศเพ่ือรองรับการติดต�อด�านขายกันอย�าง
เสรี มีการแข�งขันกันสูงการทําธุรกิจหรือการลงทุนก็จะมีต�างประเทศในกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเข�ามาลงทุนมากข้ึน การหลั่งไหลของแรงงานก็จะมีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อาจได�รับผลกระทบกับประชากรในพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพด�านฝpมือ
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แรงงานอาจทําให�ประชากรในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตกงานเนื่องจากประชาชนส�วนใหญ�
ประกอบอาชีพรับจ�างและทํางานโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะได�รับผลกระทบจากการจ�างแรงงาน
เพราะจะมีแรงงานจากกลุ�มประเทศอาเซียนเข�ามาทํางานในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  
  สมาน นูหว�า (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า สรุปได�ว�า ด�านการเมืองและความ
ม่ันคงมีผลกระทบเพราะเกิดปsญหาทางการเมืองในประเทศมากเกินไป ก็ทําให�เกิดผลกระทบต�อ
องค�กรต�างๆ ในประเทศ ก็เช�นเดียวกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีข�าพเจ�าปกครองก็มีผลกระทบ
ทางการเมืองมากอยู�พอสมควร เก่ียวในเรื่องงบประมาณไม�เพียงพอต�อองค�กร ด�านเศรษฐกิจ เกิดผล
กระทบต�อเกษตรกรในพ้ืนท่ี ท่ีการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรไม�มีผลกําไรเลย และราคาตกตํ่าทํา
ให�ผลผลิตตกตํ่าไม�มีกําไรและงบประมาณไม�เพียงพอต�อประชากรท่ีมีอยู�ในองค�กร สอดคล�องกับ 
กนิษฐา เส็งมา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ เพราะตําบลบึงชําอ�อเปaน
พ้ืนท่ีเกษตร การเปxดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลผลิตด�านการเกษตรในพ้ืนท่ีต�องมีการปรับปรุง
คุณภาพให�ได�ตามมาตรฐาน ถ�าไม�ได�ก็ไม�สามารถส�งออกผลผลิตการเกษตรได� เกษตรกรต�องพัฒนา
คุณภาพของผลผลิต ด�านความปลอดภัยของผู�บริโภค ผลผลิตต�องได�การรับรองมาตรฐานจึงจะ
สามารถส�งออกได� เกษตรกรต�องมีการรวมกลุ�มกันท่ีเข�มแข็งข้ึน ซ่ึงปsจจุบันในพ้ืนท่ีการรวมกลุ�มยังไม�
เข�มแข็งเท�าท่ีควร มีการรวมกลุ�มอยู�ไม�ก่ีครัวเรือน สอดคล�องกับ ชื้น วงศ�ราตรี (2558, การสัมภาษณ�) 
อธิบายว�า ผลกระทบคือรูปแบบการดํารงชีพในท�องถ่ินจะเปลี่ยนแปลงไป การคมนาคมขนส�งจะช�วย
เชื่อมโยง ประชาชนในท�องถ่ิน อาเซียน ภูมิภาค และโลก ให�เข�ามาใกล�ชิดกันมากข้ึน รูปแบบการ
บริการจัดการของท�องถ่ินจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการตัดสินใจท่ีเคยเปaนของรัฐบาลตาม
แนวบริการท่ีผ�านมาต�องมีการเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลมีการแบ�งปsนการตัดสินใจระหว�างประเทศ วิถี
การดํารงชีวิต การดํารงชีพก็เปaนแบบสังคมใหม�รวดเร็วทันกาล สอดคล�องกับ คเชนท� อยู�เกตุ (2558, 
การสัมภาษณ�) อธิบายว�า อธิบายโดยสรุปได�ว�า ผลกระทบในส�วนท�องถ่ิน คือ การควบคุมดูแลจากคน
ท่ีเข�ามาทําได�ยาก เนื่องจากประวัติต�างๆ ของผู�ท่ีเข�ามานั้นทางองค�กรไม�สามารถรู�ได� การใช�เงินท่ีจะ
มาแลกเปลี่ยนสินค�าทําได�ยากเนื่องจากว�า 10 ประเทศท่ีเข�ามายังไม�รู�จักค�าเงินการทํางานต�างๆ 
เปaนไปได�ยาก ต�องใช�เวลาในการทํางานอย�างมาก  
  อย� างไร ก็ตามองค�กรปกครองส�วนท�อง ถ่ินบางแห� งมองว� าผลกระทบของ
สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจจะน�อย เพราะองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินของตนนั้นต้ังอยู�ในสังคมชนบท ท�องถ่ินอาจจะไม�มีผลกระทบเนื่องจากไม�ได�อยู�ในพ้ืนท่ีแหล�ง
ท�องเท่ียว แหล�งการค�าการลงทุน ซ่ึงรัฐบาลควรให�ความสําคัญกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและ
สังคมชนบทในการเพ่ิมศักยภาพด�านการค�า การลงทุนประกอบกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานควบคู� 
เพราะสินค�าส�งออกท่ีสําคัญของประเทศ คือ สินค�าทางการเกษตร ประชาชนควรได�รับผลประโยชน�
อย�างท่ัวถึงหากเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  สอดคล�องกับ พงศ�พัฒน� ลัมพัชวา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ท�องถ่ินไม�มี
ปsญหาอะไร เนื่องจากการเมืองของไทยเราไม�ได�ยึดโยงกับกลุ�มอาเซียน ส�วนเรื่องความม่ันคง มี
ผลกระทบบ�างเนื่องจากการเข�า ออก ระหว�างประเทศคงเสรีมากยิ่งข้ึน แต�ก็เชื่อว�ารัฐบาลมีแนวทาง
ปrองกันเปaนอย�างดี ด�านเศรษฐกิจน�าจะดีข้ึน เกิดจากการติดต�อค�าขายและมีการลงทุน การจับจ�ายใช�
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สอย และการติดต�อการค�า การขายระหว�างประเทศ สอดคล�องกับ นายชํานาญ วิศิษฎ�รัตนากร 
(2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า โดยภาพรวมของท�องถ่ินจะมีผลกระทบทางด�านสังคมเพราะสังคม
ในท�องถ่ินปsจจุบันจะเปaนชาวบ�านปกติทําอาชีพด�านเกษตรกร เกษตรกรรม เปaนส�วนใหญ�และไม�มี
ความรู�ทางด�านเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�งผล โดยปsจจุบันทางท�องถ่ินยังไม�มีการ
เตรียมการในด�านการเตรียมตัวเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด�านวัฒนธรรมทางท�องถ่ินรณรงค�
ด�านนี้อยู�เปaนประจําบวกกับยังมองไม�ออกเนื่องจากไม�เตรียมการเท�าท่ีควร สอดคล�องกับ สุรศักด์ิ 
สังกรแก�ว (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ผลกระทบจาการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ด�านการเมืองและความม่ันคงนั้นไม�มีผลกระทบมากนัก เพราะการเมืองเปaนการบริหารจัดการท่ีเปaน
เอกภาพของแต�ละท�องถ่ิน และปsจจุบันอยู�ในรัฐบาล จะมีอยู�บ�างก็จะเปaนจํานวนประชากรแฝง แต�ใน
ด�านเศรษฐกิจมีผลกระทบค�อนข�างมาก เพราะประชาชนในองค�กรและในเขตยังขาดการต่ืนตัว ขาด
การเตรียมพร�อมทางด�านภาษา การติดต�อสื่อสาร การศึกษาค�าเงิน และสกุลเงินของแต�ละประเทศ 
ส�วนในด�านสังคมและวัฒนธรรมถือว�าไม�มีผลกระทบ เพราะได�มีการแลกเปลี่ยนในการใช�ชีวิตการ
ดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของแต�ละประเทศอยู�แล�ว 
  โดยสรุปแล�ว จากข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มด�าน
สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนนั้น พบว�า ผู�ให�ข�อมูล
สําคัญต�างมีความเห็นพ�องต�องกันว�าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปaนโจทย�ใหญ�ท่ีสําคัญท่ีจะส�งผล
ต�อความท�าทายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการบริหารงานและการบริหารจัดการบริการ
สาธารณะในอนาคตอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ท้ังในด�านการเมืองและความม่ันคง ด�านเศรษฐกิจ และด�าน
สังคมวัฒนธรรม ซ่ึงจะมีท้ังผลบวกและผลกระทบด�านลบต�อท�องถ่ิน อย�างไรก็ตามด�วยความ
รับผิดชอบขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีบทบาทหลักในการรักษาผลประโยชน�และจัดทําบริการ
สาธารณะแก�ประชาชนในพ้ืนท่ี จึงต�องเตรียมการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับต�อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซ่ึง
ข�อมูลจากการสัมภาษณ� พบว�า มีหลายแห�งตอบว�าท�องถ่ินจะได�รับผลกระทบจากการเปxดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย�างแน�นอน เพราะเปaนหน�วยงานราชการท่ีต�องให�คําแนะนําทุกอย�างให�แก�
ประชาชนท่ีเข�ามาติดต�ออันได�แก� การเพ่ิมทักษะในเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาระเบียบ
กฎหมายต�างๆ ท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�องกับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปsญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด การว�างงานของคนไทย การไหลบ�าของแรงงานข�ามชาติ ปsญหาด�าน
สิ่งแวดล�อม เช�น ขยะเพ่ิมข้ึน การยากต�อการควบคุมโรคติดต�อ อาชญากรรมและความม่ันคง มี
ผลกระทบเรื่องปsญหาปsญหาความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากมีคนต�างชาติเข�ามาอยู�ใน
ชุมชนมากยิ่งข้ึน  
 4.2.2 การบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มด�านการบริหารจัดการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พบว�า ในการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น
สิ่งท่ีสําคัญก็คือความเข�มแข็งขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการบริหารจัดการเพ่ือสร�างภูมิคุ�มกัน
ต�อกระแสความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีจะเข�ามามีผลกระทบต�อองค�กร ท้ังในการต้ังรับและการ
ดําเนินการเชิงรุก ดังข�อมูลดังต�อไปนี้ 
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  รุ�งนภา วงศ�สุวรรณ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ในการบริหารงานปsจจุบันนั้น
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�มีการเน�นประชาชนเปaนสําคัญ มีการให�บริการกับประชาชนอย�างเปaน
ธรรมและมีความเสมอภาค มีการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในการเสนอ
โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมท่ีมีประโยชน�ต�อส�วนรวม และองค�การบริหารส�วนตําบลสามตุ�มก็ได�
นําโครงการ แผนงาน กิจกรรม ท่ีประชาชนเสนอมาพิจารณาเพ่ือนําเข�าในข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปpต�อไป เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน
และเกิดความคุ�มค�ากับงบประมาณท่ีใช�จัดทําโครงการ สอดคล�องกับ สมชาย บุญชุบ (2558, การ
สัมภาษณ�) อธิบายว�า ทางองค�การบริหารส�วนตําบลสามเรือนได�บริหารจัดการองค�การโดยให�
ประชาชนมีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาตําบล หมู�บ�าน โดยการจัดให�มีการประชาคมเสนอความ
ต�องการของชาวบ�านในแต�ละหมู�บ�านและเสนอโครงการเข�ามาอยู�ในแผนพัฒนาของ อบต. ทาง อบต. 
ออกพ้ืนท่ีไปรับทราบปsญหาของชาวบ�านและมาดําเนินการแก�ไขให�แก�ชาวบ�าน สอดคล�องกับ 
ประดิษฐ� แจ�มศรี (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลศรีพรานจะมี
การเน�นประชากรเปaนหลัก มุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์มีการฝ�กอบรมสร�างอาชีพเสริมให�คนในชุมชน เนื่องจาก
งานหลักให�ในช�วงเว�นการทํานา ความพอเพียงของงบประมาณท่ีเข�ามาในพ้ืนท่ีคือ ทาง อบต.         
ศรีพราน มีหมู�บ�านท่ีอยู�ในความดูแล 6 หมู� ดังนั้นเม่ือมีงบประมาณเข�ามาจะมีการจัดสรรให�แต�ละ
หมู�บ�านเท�าๆ กัน ไม�แบ�งว�าจะมีคนในชุมชนมากหรือน�อย แต�เนื่องจากว�างบประมาณท่ีเข�ามามีน�อย
ทําให�เม่ือนําไปพัฒนาชุมชนทําได�ไม�เต็มท่ี สอดคล�องกับ สมโภด เดชกุล (2558, การสัมภาษณ�) 
อธิบายว�า ด�านความต�องการของพ่ีน�องประชาชนเปaนหลัก การดูแล การให�บริการในการรับใช�
ประชาชนในการดูแลระบบสาธารณูปโภค การจัดการเก่ียวกับ ถนน น้ํา ไฟฟrา ท่ีพ่ีน�อง ประชาชน
ต�องการ ด�านสาธารณะองค�กรจัดกิจกรรม การปลูกต�นไม�ในวันหยุดนักขัตฤกษ� เช�น วันพ�อ วันแม� 
เพ่ือสร�างธรรมชาติให�ความร�มเย็นของตําบล  
  สุทธิพงษ� เอ่ียมอ�อง (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
เปaนองค�กรท่ีให�ความสะดวก ความสบายทางด�านการบริการประชาชนอยู�แล�วพร�อมท้ังแก�ปsญหาต�างๆ 
ของคนในตําบล ปsญหาทุกๆ ด�านในนโยบายสาธารณะทางองค�กรต�องรับผิดชอบอยู�แล�วการทํางาน
เริ่มต้ังแต� ตัวผู�บริหาร การทํางานต�องยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร�งใส ตรวจสอบได� การสร�างจิตสํานึก
หรือจิตอาสา ต�องสร�างจากตัวผู�นําก�อน เปaนตัวอย�าง ถึงจะไปถึงรากหญ�าคือระดับชาวบ�าน ต�องเปaน
ตัวอย�างถ�าผู�นําทําได� ผู�ตามก็ยินดีปฏิบัติตามตัวอย�างอยู�แล�ว ตัวอย�างของเราเปaนการทํางานในระบบ
มีส�วนร�วม ทํางานการบูรณาการร�วมกัน ไม�ว�าผู�นําท�องท่ี ผู�นําท�องถ่ินองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนวัด ซ่ึงอาจรวมถึงภาคประชาชนทุกคนมีส�วนร�วมในการคิดในการเสนอแนวทางการทํางาน
ของทุกคน มีการประชาคมระดับตําบล มีการทําแผนนโยบายต�างๆ และท่ีสําคัญตําบลนี้เปaนตําบลท่ี
เน�นเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล�องกับ สุบิน ศรีบุศกร (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ปsจจุบันมีการ
บริหารการจัดการปกครองแบบพ�อปกครองลูก พ่ีปกครองน�องโดยให�ความเปaนกันเอง ความอบอุ�น มี
ความเข�าใจและจัดลําดับความสําคัญมีการกําหนดวัตถุประสงค�ของงาน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ตาม
เปrาหมายท่ีกําหนดและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในงานนั้นๆ มีการทําหลักการง�ายและกระบวนการ
บริหารมาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในองค�กรและเพ่ิมระดับความสบายใจและความเชื่อม่ันใน
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การทํางาน เช�น ความรับผิดชอบต�อสาธารณะ จะให�การบริการแบบระดับชั้น เน�นการบริการต�อ
ส�วนรวม โดยมีการบูรณาการการทํางานให�สอดคล�องและเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยการบริหาร
จัดการภายในองค�กรจะใช�หลักประชาธิปไตยและหลักการบริการแบบควบคุมเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ
ท่ีดี มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความสอดคล�องและโปร�งใสท้ังองค�กร ให�ความสําคัญในด�านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปaนส�วนใหญ�  
  สุรศักด์ิ สังกรแก�ว (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การบริหารจัดการภายใน
องค�กรปsจจุบันได�มีการเน�นด�านความรับผิดชอบต�อสาธารณะเปaนนโยบายหลัก การบริการสาธารณะ 
ความเสมอภาคของชุมชน บริการประชาชนด�วยใจเปรียบเหมือนญาติ ท�องถ่ินจึงเน�นบริการประชาชน
เปaนสําคัญ ดูแลต้ังแต�เกิด วัยเรียน ส�งเสริมด�านการฝ�กอาชีพ ผู�สูงอายุ และผู�เสียชีวิต ในการ
บริหารงานแบบมืออาชีพได�ให�ความสําคัญกับการบริการท่ีรวดเร็วตอบสนองต�อความต�องการของ
ประชาชนได�อย�างทันท�วงที เช�น ไฟไหม� วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล�ง องค�กรได�รับรางวัลการจัดเก็บ
ทะเบียน จปฐ. อันดับหนึ่งทําให�รู�ข�อมูลของประชาชนทุกครัวเรือน นอกจากนี้ในการบริหารงานแบบ
มุ�งผลสัมฤทธิ์โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสนองตอบความต�องการ
ของประชาชนตามแผนพัฒนาสามปp ท่ีผ�านการประชาคมความต�องการของประชาชนในหมู�บ�านนั้นๆ 
ส�วนในด�านงบประมาณนั้นถือว�ายังไม�เพียงพอต�อการบริหารงาน ประชาชนเพ่ิมข้ึนทุกปp องค�กรอยู�ใน
เขตพ้ืนท่ีสีเขียวมีแต�หน�วยงานราชการ ขาดงบประมาณด�านโครงสร�างพ้ืนท่ี ขาดงบประมาณด�านการ
กําจัดขยะ ขาดงบประมาณเก่ียวกับการจัดสวัสดิการด�านต�างๆ 
  สินชัย สมศักด์ิ (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า การบริหารหรือการทํางานของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยภาพรวมจะมีการบริหารการจัดการเหมือนๆกัน เนื่องจากต�อง
ปฏิบัติงานภายใต�กรอบกฎหมายต�างๆ เหมือนกัน อํานาจหน�าท่ีของแต�ละท�องถ่ินถูกกําหนด โดย 
พรบ. เทศบาลเหมือนกัน จะมีความแตกต�างข้ึนอยู�กับงบประมาณสภาพพ้ืนท่ีปsญหาพ้ืนฐานของแต�ละ
พ้ืนท่ี ส�วนเทศบาลตําบลเมืองเก�าการบริหารจัดการภายในหรือการดําเนินการต�างๆ ก็ต�องยึดกรอบ
ของกฎหมายเปaนเบื้องต�นในการบริหารจัดการในส�วนของการให�ความสําคัญประเด็นใดเปaนหลักนั้นมี
การเน�นการบริหารจัดการโดยยึดประชาชนเปaนสําคัญ เนื่องจากเปaนองค�กรท่ีต�องใกล�ชิดกับประชาชน
ต�องรับรู�ปsญหาความต�องการของประชาชน เม่ือประชาชนมรปsญหาอะไรทางท�องถ่ินต�องแก�ไขปsญหา
ให�ได�เร็วท่ีสุด ส�วนด�านอ่ืนๆ ก็ให�ความสําคัญเปaนอันดับรองลงไป ตามความจําเปaน เช�น การใช�หลัก
ประชาธิปไตยถือว�าเปaนพ้ืนฐานของการปกครองการบริหารจะต�องรับฟsงปsญหาของประชาชน และ
ตัวแทนของประชาชนคือสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงถือว�าเปaนผู�สะท�อนปsญหาให�ท�องถ่ินรับทราบการ
บริหารจัดการของเทศบาลตําบลเมืองเก�าจึงต�องเน�นประชาชนเปaนสําคัญเปaนลําดับต�น ประกอบกับ
การใช�หลักประชาธิปไตยในการบริหารงานแต�การดําเนินการต�างๆ ข�างต�นต�องอยู�ภายใต�กรอบของ
กฎหมายและอํานาจหน�าท่ีประกอบกับความเพียงพอของงบประมาณ  
  มนต�พิพัฒน� เอ่ียมจรัส (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การบริหารของเทศบาลมี
อยู�ด�วยกันเจ็ดส�วนราชการ ได�แก� สํานักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม กองช�าง กอง
คลัง กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคม และกองวิชาการและแผนงาน โดยสํานักปลัดทําหน�าท่ี
ความรับผิดชอบ คือ ดูงานในภาพรวมของเทศบาลท้ังหมด กองสาธารณสุขทําหน�าท่ีในการบริการ
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สาธารณะ เช�น การจัดเก็บขยะ เก็บค�าธรรมเนียม สถานประกอบการต�างๆ เรื่องมลพิษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่องขยะ น้ําเสีย ปsญหาเหตุรําคาญตาม พรบ. สาธารณสุข 2535 
กองสวัสดิการและสิ่งแวดล�อม ทําหน�าท่ี คือ รัฐสวัสดิการดูแลผู�ปyวยเรื้อรัง ผู�พิการ ผู�สูงอายุ การส�งต�อ
ของผู�ท่ีไร�ท่ีพ่ึงพิง กองช�าง ทําหน�าท่ีดูแลถนนหนทาง งานทางไฟสาธารณะ โครงสร�างพ้ืนฐาน เปaนต�น 
กองคลัง มีหน�าท่ีในการให�บริการจัดเก็บค�าธรรมเนียมต�างๆ ใบอนุญาตต�างๆ กองการศึกษา มีหน�าท่ี
จัดการศึกษาให�กับเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลหรือประถมตามความพร�อมของเทศบาลของเทศบาล
หลักหก มีต้ังแต�เตรียมอนุบาล กองวิชาการและแผนงานมีหน�าท่ีประชาสัมพันธ�และรับผิดชอบต�อ
สาธารณะ การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนรวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน สอดคล�องกับ 
ศกลวรรณ วงษ�แจ�ง (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การทํางานของท�องถ่ินมีการกําหนดโครงสร�าง
ขององค�กรอย�างเปaนทางการ การจัดแบ�งออกเปaนกองต�างๆ กําหนดอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของ
แต�ละกองไว�ให�ชัดเจน รวมท้ังความสัมพันธ�ระหว�างกองเหล�านั้น เพ่ือให�เอ้ือต�อการดําเนินงานให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ขององค�การอย�างมีประสิทธิภาพ กระบวนการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล แบ�ง
อํานาจหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ประกอบกับโครงสร�างท่ีคงท่ี คืออํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบ การ
แบ�งงานกันและการติดต�อสื่อสารเพ่ือมุ�งไปสู�เปrาหมายท่ีสามารถเรียงลําดับความสําคัญได� ถ�าเปaนเรื่อง
ของการศึกษา สอดคล�องกับ อํานวย สุขเย็น (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ปsจจุบันองค�การ
บริหารส�วนตําบลบางไผ� มีการบริหารจัดการภายในองค�กรแบบมีโครงสร�างการทํางาน เน�นการ
ให�บริการประชาชนเปaนสําคัญและเปxดโอกาสให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการชุมชน 
สอดคล�องกับ ชื้น วงศ�ราตรี (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ให�ความสําคัญการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเปrาหมายเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค�า มีการลดข้ันตอน มีการบริการอํานวยความสะดวก มีเปrาหมาย มีความ
ปลอดภัย มุ�งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักโปร�งใส ชัดเจน การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ สอดคล�องกับ พงศ�พัฒน� ลัมพัชวา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การบริหารจัดการ
ขององค�กรของเรา ยึดโยงประชาชนเปaนหลัก แผนแม�บท แผนพัฒนา มีระบบตรวจสอบภายในและ
ส�วนกลาง จึงต�องฟsงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ฟsงเสียงและความต�องการของประชาชนเปaนหลัก 
ผู�บริหารต�องมีความรู�ความเข�าใจ อัตรากําลังตามความจําเปaนแต�ต�องมีคุณภาพ มุ�งเน�นบริการให�ถึงมือ
ประชาชนและเปaนไปตามความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริงตามท่ีต้ังไว�ในข�อบัญญัติและ
เจตนารมณ�ท่ีข�อกฎหมายกําหนดไว�  
  สมาน นูหว�า (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ความรับผิดและชอบต�อสาธารณะมี
ความสําคัญต�อการบริหารจัดของพนักงานในองค�กรท่ีมีความรับผิดชอบต�อการบริหารสาธารณะแก�
ประชาชนในพ้ืนท่ี การปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นมีการใช�หลักประชาธิปไตยในการบริหารจัดการเปaน
สําคัญอีกอย�างเพราะทําให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนในการปกครองด�วย การเน�นประชาชนเปaน
สําคัญ ในการบริหารจัดการท�องถ่ินจะเน�นในการให�ประโยชน�สาธารณะแก�ประชาชนเปaนส�วนใหญ� 
เรื่องงบประมาณในองค�กรท่ีข�าพเจ�าปกครองอยู�ก็มีปsญหาท่ีงบประมาณมาไม�เพียงพอต�อประชาชนเลย 
อันนี้ก็เปaนผลกระทบอีกอย�างหนึ่งแต�ในองค�กรก็ได�บริหารงบประมาณอย�างประหยัดพอสมควร 
สอดคล�องกับ กนิษฐา เส็งมา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ปsจจุบัน อบต. ได�มีการพัฒนาทุกด�าน
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ไปพร�อมๆ กัน แต�ยังติดขัดเรื่องระเบียบ กฎหมาย งบประมาณท่ีทําให�การพัฒนายังไม�ครอบคลุมทุก
เรื่องอย�างเปaนรูปแบบ ในด�านการทํางานมีการเน�นการให�บริการประชาชนเปaนสําคัญ ในการบําบัด
ทุกข�บํารุงสุขไม�ว�าจะเปaนผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส ท่ีอบต. ให�ความสําคัญ และกลุ�มอาชีพ อบต.
ก็พยายามส�งเสริม แต�ติดท่ีมีงบประมาณน�อย จึงพยายามของบประมาณจากหน�วยงานอ่ืนมา
ดําเนินการ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเปaนสิ่งสําคัญท่ี อบต. ได�ดําเนินการไม�ว�าจะเปaนระบบประปา
หมู�บ�าน ไฟทางสาธารณะ เพ่ือความปลิดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน การก�อสร�างถนนและ
การซ�อมบํารุงโดยใช�งบประมาณของ อบต. และการขอสนับสนุนจากหน�วยงานท่ีมีงบประมาณ
เพียงพอ เพ่ือให�การคมนาคมสะดวก ส�งผลต�อคุณภาพชีวิต ทรัพย�สินของประชาชน นํามาซ่ึงรายได�
ให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะถ�าการคมนาคมดี การขนส�งพืชผลการเกษตรก็จะสะดวกรวดเร็ว 
สอดคล�องกับ สุรพล เชาว�วังแล�น (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�
เน�นการมีใจให�บริการ การให�ความช�วยเหลือการดําเนินการเพ่ือประโยชน�ของผู�อ่ืนการบริการท่ีดีการ
บริการจะให�รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค�กร เปaนการสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก�องค�กร 
เปaนเบื้องหลังความสําเร็จขององค�กรโดยใช�การบริการเปaนเครื่องมือไม�ว�าจะเปaนงานประชาสัมพันธ�
งานบริการวิชาการต�างๆ ท้ังการร�วมมือของเจ�าหน�าท่ีในองค�กรจะเปaนตัวขับเคลื่อนพัฒนางานให�มี
คุณภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ชํานาญ วิศิษฎ�รัตนากร (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การบริหารท�องถ่ินจะมอง
ถึงประชาชนในด�านการบริการประชาชนเปaนส�วนใหญ�และความเดือดร�อนของประชาชน เช�น การ
ซ�อมแซมถนน การลอกคูคลอง และการช�วยเหลือด�านภัยพิบัติทางธรรมชาติต�างๆ คือการช�วยเหลือ
เบื้องต�น ด�านการเงินและสิ่งของด�านอุปโภค บริโภค รวมท้ังสวัสดิการของคนชรา คนพิการ และผู�ติด
เชื้อเอชไอวี รวมถึงการให�การสนับสนุนกลุ�มอาชีพต�างๆ ในชุมชนท�องถ่ิน ระมัดระวังในการใช�
งบประมาณให�มีประสิทธิภาพและปราศจากการคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยให� ผอ. กอง หรือหัวหน�าส�วน
รายงานการทํางานทุกเดือนโดยมีการประชุมงานแต�ละฝyายหารือประเด็นปsญหาและหาลือใน
ทางแก�ไขปsญหาต�างๆ สอดคล�องกับ ดณุปจักษ คงพรมไทย (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า 
เนื่องจากองค�กรของข�าพเจ�าในปsจจุบันให�ความสําคัญกับความรับผิดชอบต�อสาธารณะและมีใจ
ให�บริการ โดยการเน�นปรับปรุงแก�ไขซ�อมแซม สร�างระบบสาธารณูปโภคภายใน เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ให�ดีตามความเพียงพอของงบประมาณในปsจจุบัน สอดคล�องกับ ยิ้ม อบรมชอบ (2558, การ
สัมภาษณ�) อธิบายว�า ปsจจุบันเทศบาลเมืองลําตาเสาได�มีการบริหารจัดการภายในเปaนอย�างดี มีความ
รับผิดชอบต�อสาธารณชน ใช�หลักประชาธิปไตย มีน้ําใจให�บริการ เน�นประชาชนและมุ�งม่ันผลสัมฤทธิ์ 
ความเพียงพอของบประมาณ สอดคล�องกับ ทิพย�ชยภล เพทายวิราพันธ� (2558, การสัมภาษณ�) อธิบาย
ว�า ปsจจุบันตามหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ผู�นําท�องถ่ินทุกคนต�องเน�นหลักธรรมาภิบาล      
คือ ความถูกต�อง โปร�งใส ตรวจสอบได� เน�นคามต�องการของประชนชนเปaนหลัก จึงต�องมีการจัดทํา
เวทีประชาคมทุกปpเพ่ือทราบปsญหาและความต�องการ มีการใช�งบประมาณอย�างถูกต�องและตรงตาม
วัตถุประสงค�มากท่ีสุด ซ่ึงปsจจุบันนั้นได�มีหน�วยงานจากต�างจังหวัดมาทําการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบ แก�ไข และปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง สอดคล�องกับ สุรศักด์ิ เดือนแจ�ม (2558, 
การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�กรของเรามีการจัดการภายในโดยให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมกับ
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องค�กรมากข้ึน มีการประชาคมกับชาวบ�านเพ่ือทราบปsญหาความเปaนอยู�ของประชาชนในพ้ืนท่ีจัดให�มี
การอบรมส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชน  
  โดยสรุปแล�ว จากการสนทนากลุ�มและการสัมภาษณ�เชิงลึกในประเด็นด�านการ
บริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พบว�า ในการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้น องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรับรู�ว�าองค�กรจะต�องแข�งขันและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานต�างๆ เพ่ือสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีจะเข�ามามีผล
ต�อการบริหารงานในองค�กรบนพ้ืนฐานของข�อจํากัดต�างๆ ท่ีท�องถ่ินมีอยู�ท้ังในด�านข�อจํากัดเชิงสถาบัน
โครงสร�างกฎหมาย อํานาจหน�าท่ี และในทางปฏิบัติ อย�างไรก็ตามผู�ให�ข�อมูลสําคัญจากองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินบางแห�งยังไม�ทราบชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการองค�กรให�มี
ประสิทธิภาพหรือมีศักยภาพในการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 4.2.3 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มด�านการบริการสาธารณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากผู�ให�
ข�อมูลสําคัญ พบว�า ส�วนใหญ�มองว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 14 คน ตอบว�ายังไม�มีความพร�อม 4 คน และตอบว�ายังไม�แน�ใจจํานวน     
5 คน ท้ังนี้ผู�ให�ข�อมูลสําคัญอธิบายเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังต�อไปนี้  
  สมชาย บุญชุบ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ทาง อบต. 
ก็ได�จัดทําโครงสร�างพ้ืนฐานไปแล�วประมาณ 90 เปอร�เซนต� เช�น ถนนเส�นหลัก เส�นรองในหมู�บ�านก็ได�
ทําเปaนถนน คสล. และถนนลาดยางแอสพัสติกไปแล�วยังเหลือถนนตรอกซอกซอยต�างๆ อีกบางส�วน 
ไฟฟrาส�องสว�าง อบต. ได�จัดติดไฟทางสาธารณะเกือบจะทุกเส�นทางแล�ว ประปา ทางอบต. ก็ได�ผลิต
น้ําประปาให�มีใช�ทุกหลังคาเรือนแล�ว ด�านส�งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิต ทางอบต. ส�งเสริมให�ชาวบ�าน
ได�มีรายได�เสริมโดยส�งเสริมให�ชาวบ�านได�เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต�าขายให�มีรายได�เสริมให�ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ด�านศิลปวัฒนธรรมทางองค�กรก็จัดให�มีการส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในงาน
ต�างๆ เช�น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต� รดน้ําดําหัวผู�ใหญ� ประเพณีหล�อเทียนพรรษา 
เปaนต�น สอดคล�องกับ พงศ�พัฒน� ลัมพัชวา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า เรื่องโครงสร�างพ้ืนฐาน 
เช�น ถนน ประปา ไฟฟrา อบต. มีอํานาจหน�าท่ีบริหารจัดการอยู�แล�วแต�ก็มีปsญหาอยู�บ�าง กรณีท่ียัง
ไม�ได�รับการถ�ายโอน อบต. ก็จะไม�สามารถดําเนินการได� ด�านคุณภาพชีวิต อบต. มีการส�งเสริมอาชีพ 
จัดให�ประชาชนเข�าถึงแหล�งบริการของรัฐ ด�านการจัดระเบียบสังคม มีการตรวจตราแหล�งอบายมุข
ต�างๆ สถานบริการ ร�านค�าของเก�า ส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียว แหล�งอาหาร ดูแลแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภค 
บริโภค ด�านการเกษตร อนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณี ส�งเสริมวัฒนธรรมในท�องถ่ิน และอบรมให�
ความรู�กับประชาชนในพ้ืนท่ีขจัดสิ่งเสพติด สอดคล�องกับ คเชนท� อยู�เกตุ (2558, การสัมภาษณ�) 
อธิบายว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ความเข�าใจแก�ประชาชนในการท่ีจะอยู�ร�วมกับ 10 ประเทศ ท่ีจะเข�า
มาอยู�ร�วมกับเรา ด�านความปลอดภัย เนื่องจากระบอบการปกครองต�างกันความรู�ความเข�าใจด�าน
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ภาษาประเพณีและวัฒนธรรม ด�านสาธารณะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องทําปrายบอกสถานท่ี
ต�างๆ ให�เปaนภาษาท�องถ่ินของเขาบริการด�านการให�ความเข�าใจต�อระบบระเบียบของประเทศไทย 
  สินชัย สมศักด์ิ (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า เทศบาลตําบลเมืองเก�าซ่ึงพ้ืนท่ี
ต้ังอยู�ในจังหวัดภาคกลาง ซ่ึงถือเปaนเส�นทางผ�านไปภูมิภาคอ่ืนๆ ของท้ังการขนส�งสินค�าและส�งคนการ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานจึงเปaนเรื่องสําคัญในลําดับต�น ไม�ว�าจะเปaนเรื่องถนน ซ่ึงจะต�องมีความเรียบ 
ร�อยสวยงามมีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนมีแสงสว�างเพียงพอต�อการขับข่ีรถในตอน
กลางคืน ส�วนด�านอ่ืนๆ เช�น การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ด�านศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากในเขต
พ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมมีอัตลักษณ�ต�างๆ ของตัวเองหลายๆ อย�าง ส�วน
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็เห็นว�าสําคัญท่ีต�องอนุรักษ�เพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืน เช�น แม�น้ํา ลําคลองต�างๆ 
ต�องรักษาความสะอาดให�อยู�ในสภาพเดิม ส�วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ก็มีความสําคัญเนื่องจาก
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานต�องมีการพัฒนาอยู�ตลอดเวลาเพ่ือให�ทันกับสถานการณ�ต�างๆท่ีเปลี่ยนแปลง
อย�างรวดเร็ว สอดคล�องกับ สมศักด์ิ นิ่มพงษ� (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินได�ให�ความสําคัญต�อความรับผิดชอบต�อสาธารณะ โดยจัดให�มีการบริการแก�ประชาชนในด�าน 
การจัดให�มีน้ําด่ืมท่ีสะอาดท้ังแปดหมู�บ�าน การจัดให�มีถนนหนทางท่ีดีข้ึน มีโครงการปลูกต�นมะพร�าว
น้ําหอมจํานวนกว�าเจ็ดร�อยต�น แล�วให�ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท้ังแปดหมู�บ�านร�วมกันดูแลและบริหาร
จัดการหากมีผลผลิตท่ีเปaนประโยชน�ในทางเศรษฐกิจ ส�วนการพัฒนาบุคลากรนั้นได�มีการประชุมและ
ส�งหนังสือเวียนและจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนข้ันพ้ืนฐานให�แก�พนักงานองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินไปบ�างแล�ว สอดคล�องกับ สุรศักด์ิ สังกรแก�ว (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า 
การเตรียมความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปsจจุบันนั้นได�ให�ความสําคัญในด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานเปaนประเด็นสําคัญ เช�น ได�ประสานของบประมาณจากกรมทางหลวงชนบทในการ
ขยายสะพานปูน ขยายถนนโดการก�อสร�างขยายไหล�ทางเพ่ือความสะดวกในการสัญจร ในด�านการ
ส�งเสริมคุณภาพชีวิต เทศบาลได�มีการจัดอบรมฝ�กอาชีพให�นักเรียน เยาวชน ผู�สูงอายุ อสม. และ
ประชาชนท่ัวไป นอกจากนี้ยังได�ส�งเสริมด�านพานิชยกรรมและการท�องเท่ียว โดยได�จัดต้ังตลาดริม
เข่ือน ปรับปรุงภูมิทัศน�ให�องค�กรมีความสวยงาม สะอาด ตามนโยบายคลองสวย น้ําใส ไร�มลพิษ 
  ชื้น วงศ�ราตรี (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า อันดับแรกท่ีควรจะมีความพร�อมคือ 
บุคลากร การบริหารจัดการท�องถ่ินท่ีดี จะต�องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญยิ่ง 
โดยเฉพาะศักยภาพของผู�นําองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการส�งเสริม
ศักยภาพผู�นําเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะของ อปท. ต�อมาเตรียมความพร�อมเรื่องงบประมาณเพ่ือได�
พัฒนาในด�านต�างๆ สอดคล�องกับ  สมศักด์ิ อยู�เกตุ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ท�องถ่ินได�ให�
ความสําคัญพอสมควรมีกับการจัดอบรมเรื่องการรวมอาเซียน 10 ประเทศ แต�ละประเทศมีการเตรียม
ความพร�อมไปถึงไหน เช�น ด�านการเศรษฐกิจ การลงทุน การค�า ด�านการคมนาคม และด�านอ่ืนๆ อีก
หลายด�าน ด�านการบริการบริหารจัดการภายในองค�กร ก็มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีมีการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต�อราชการ รวดเร็วและถูกต�องการใช�หลักประชาธิปไตยในการบริหารแบบมืออาชีพ 
มีการประชาคมในหมู�บ�านแต�ละหมู� ประชาคมตําบล เน�นให�ประชาชนมีส�วนร�วมได�รู�ถึงปsญหาและ
ความเดือดร�อนขอประชาชน ความต�องการการพัฒนาในด�านต�างๆ ภายในตําบลมีการบริหารจัดการ
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ด�านงบประมาณ โดยการผ�านสภาอนุมัติ ผู�บริหารและสมาชิกมีการเลื่อนข้ันโดยตรงจากประชาชน ใช�
หลักประชาธิปไตย ตามระเบียบกฎหมาย  
  อํานวย สุขเย็น (สัมภาษณ�, 2558) อธิบายว�า องค�การบริหารส�วนตําบลบางไผ� 
จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยให�ความสําคัญด�าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ�มครองทางสังคม เพ่ือให�ประชาชนในชุมชนได�รับการคุ�มครองทาง
สังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล�อมความเปaนอยู�ท่ีม่ันคงปลอดภัย และในด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� เพ่ือให�ประชาชนได�รับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมท้ังทักษะฝpมือและ
ภาษา สอดคล�องกับนายสุพล วงศ�น�อย (สัมภาษณ�, 2558) ท่ีอธิบายว�า ปsจจุบันทางองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินได�ส�งเจ�าหน�าท่ีขององค�กรไปเรียนภาษาเพ่ิมข้ึนและอบรมภาษาให�กับชุมชนและให�ชุมชน
มีส�วนร�วมบริหารองค�กรของชุมชน สอดคล�องกับ กนิษฐา เส็งมา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า 
ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องอาชีพ ครอบครัว ผู�ด�อยโอกาส และความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง การขนส�งผลผลิตทางการเกษตร ท้ังถนน ไฟทางสาธารณะ ประปา พร�อม
ควบคู�ไปกับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ในการปลูกปาล�มริมคลองเพ่ิมรายได� ให�แก�ประชาชน 
เพ่ือนําเงินมาแก�ไขปsญหาด�านต�างๆ ท่ี องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�สามารถทําได� ท้ังรากปาล�มยัง
ยึดแนวตลิ่ง สร�างทัศนียภาพท่ีสวยงาม เกิดเปaนแหล�งท�องเท่ียวในอนาคต สอดคล�องกับ สุทธิพงษ� 
เอ่ียมอ�อง (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า เราเน�นด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต เนื่องจากตําบลเราเปaน
ตําบลห�างไกลความเจริญนโยบายสาธารณะต�างๆ ยังมีไม�ครบเนื่องจากเปaนตําบลท่ีมีงบประมาณน�อย
จะบริหารจัดการงานปกครองพ้ืนฐานท่ีมีงบประมาณเปaนจํานวนมาก แต�ทางด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
ทาง อบต. เราสามารถทําได� เนื่องจาก การทํางานของผู�บริหารผู�นําท�องท่ี ผู�นําท�องถ่ิน วัด โรงเรียน 
รพ.สต. กศน. ภาคประชาชนร�วมมือ ร�วมใจกับทํางาน ช�วยกันคิด ช�วยกันแก�ปsญหา อุปสรรค ต�างๆ 
ทําให�คุณภาพชีวิตของตําบลนี้ดี 
  ชํานาญ วิศิษฎ�รัตนากร (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ถ�าให�ท�องถ่ินมีการเตรียม
ความพร�อมคิดว�าน�าจะเปaนทางด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบสังคม เพราะคุณภาพ
ชีวิตในท�องถ่ิน ปsจจุบันจะมีท้ังชุมชนเมืองและชุมชนชนบท กล�าวคือชุมชนเมืองจะมีผู�อาศัยในกลุ�ม
ของหมู�บ�านจัดสรรมี 3 หมู�บ�าน และชุมชนบทจะมี 1 หมู�บ�านจะมีวิถีชีวิตแตกต�างกันไปมีท้ังผู�มีรายได�
และผู�ขาดรายได�ส�วนใหญ�ชุมชนชนบทจะเปaนบุคคลอยู�ในพ้ืนท่ีจะมีอาชีพทํานาโดยส�วนใหญ�และเปaน
อาชีพประจําส�วนชุมชนเมืองหมู�บ�านจัดสรรจะประสบปsญหาผู�ขาดรายได�และผู�มีรายได�น�อยฉะนั้น
ท�องถ่ินจึงให�ความสําคัญทางด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิตและด�านจัดระเบียบสังคมเปaนประเด็นสําคัญ 
สอดคล�องกับ ประดิษฐ� แจ�มศรี (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ในด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิตมี
การช�วยเหลือผู�สูงอายุในชุมชนด�วยการมีกองทุนผู�สูงอายุได� มีการช�วยเหลือผู�พิการโดยมีอุปกรณ�
ช�วยเหลือผู�พิการ ในด�านการท�องเท่ียวมีการบวชชีพราหมณ�หมู�คณะท่ีจัด บ�านพรานมีประเพณีเผ�า
ข�าวหลามท่ีวัดบ�านแก เนื่องในเขตจังหวัดอ�างทองมีวัดเยอะจึงทําให�มีการจัดการท�องเท่ียวเชิงธรรม 
ด�านอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติมีการปลูกปyา เนื่องใน วันพ�อ และ วันแม�แห�งชาติ ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�มีการสร�างเสริมคุณภาพชีวิตโดยการจัดซ้ือนมสําหรับเด็กเล็กมีการสร�างศูนย�เด็กเล็ก 
มีการจัดวันเด็กประจําปp มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน สอดคล�องกับ สมาน นูหว�า (2558, 
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การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต องค�กรมีการจัดทําบริการสาธารณะในด�าน
ส�งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีการส�งเสริมให�ประชากรมีอาชีพท่ีดี มีงานทํามีชีวิตท่ีดี มีอาชีพทํากิน เพ่ิม
คุณภาพชีวิต องค�กรมีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเจ�าหน�าท่ีให�ความรู�เก่ียวกับการอนุรักษ�
ธรรมชาติ ท่ีแนะนําเกษตรกรในการใช�ปุ�ยหมักในการทําเกษตรกรรมแทนการใช�ปุ�ยเคมี เพ่ือลดการ
เสื่อมเสียของดินและส�งเสริมการไม�ตัดไม�ทําลายปyาในท่ีสาธารณะ ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
โดยใช�หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� มีการส�งเสริมใช�ประชากรมี
อาชีพท่ีดีในการเลี้ยงชีพตนเองส�งเสริมให�ประชากรมีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีและอาชีพคนเอง 
สอดคล�องกับ ทิพย�ชยภล เพทายวิราพันธ� (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ในส�วนของท�องถ่ินในท่ีนี้
จะเน�นในส�วนของการส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเปaนหลัก จะให�ความสําคัญกับการดํารงชีวิต
ของชาวบ�าน วางแผนด�านงบประมาณเพ่ือการลงทุนในการส�งเสริมอาชีพและการส�งเสริมด�านสุขภาพ 
  มนต�พิพัฒน� เอ่ียมจรัส (2558, สัมภาษณ�) หากถามว�าเทศบาลหลักหกมีความพร�อม
ในการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม� ทางเทศบาลไม�พร�อม เหตุผลคือ หนึ่งเรื่องภาษาหรือ
การสื่อสาร ท้ังเทศบาลมีบุคลากรท่ีสามารถพูดภาษาอังกฤษได�เพียงไม�ก่ีคน แต�ทางด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานทางเทศบาลมีความพร�อมเนื่องจากในพ้ืนท่ีของเรามีมหาวิทยาลัยเอกชนอยู�ในพ้ืนท่ีคือ
มหาวิทยาลัยรังสิต และมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการประกอบธุรกิจ ความพร�อมของเทศบาลในเรื่องการ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะมีการวางแผนไว�ล�วงหน�า เช�น การจัดเตรียมรถขนขยะเพ่ิม การจ�าง
แรงงานเพ่ิม การใช�กฎหมายเปaนตัวควบคุม สอดคล�องกับ ปาง แก�วมณี (2558, การสัมภาษณ�) 
อธิบายว�า การเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม�ได�ส�งผลต�อการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเท�าใดนัก เนื่องจากโดยปกติก็ดําเนินการอยู�แล�ว 
  ดณุปจักษ คงพรมไทย (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ปsจจุบันองค�กรของเราได�
จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยให�ความสําคัญกับด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานโดยให�ความพร�อมกับ ถนน น้ํา ไฟฟrาสว�าง และความสะอาดเรียบร�อยของถนน
หนทางท่ีจะทําให�ผู�คนท่ีสัญจรไปมามีความสะดวกสะอาดตาท่ีได�พบเห็น สอดคล�องกับ รุ�งนภา วงศ�
สุวรรณ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า มีการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานโดยมีการต้ังข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปp 2558 ในการปรับปรุงและก�อสร�างถนนให�สัญจรได�สะดวก ด�านงาน
ส�งเสริมคุณภาพชีวิต ในปpงบประมาณท่ีผ�านมาได�มีการต้ังงบประมาณ จัดทําโครงการภาษาสู�อาเซียน 
โดยมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให�กับนักเรียนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให�นักเรียนได�เรียนรู�ภาษาและวัฒนธรรมต�างๆ ของกลุ�ม
ประเทศอาเซียน สอดคล�องกับ สมศักด์ิ การะเกษ (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า ปsจจุบัน อปท. 
ได�เตรียมการท่ีจะเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม คือ หนึ่ง เพ่ือพัฒนาการจัดการสาธารณะและ
โครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ จึงได�มีการวางแผนและ
เตรียมการในด�านการประสานความร�วมมือกับส�วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ ในการปรับบทบาท
ภารกิจ สอง การพัฒนาความรู� ความสารมารถทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอ่ืนใน
อาเซียน และสามการปรับปรุงโครงสร�างของ อปท. เช�น อาจจะต�องมีฝyาย หรือ กอง เฉพาะข้ึนมา
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ประสานหรือให�ความช�วยเหลือสนับสนุนดูแล เพ่ือให�ปรับตัวรับมือกับการก�าวเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในใกล�นี้  
  สุรศักด์ิ เดือนแจ�ม (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ของข�าพเจ�าจัดทําการบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย
เน�นด�านประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีอยู�ในท�องถ่ินและการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� เผยแพร�ผลิตภัณฑ�ในตําบล
ให�กว�างขวางยิ่งข้ึน สอดคล�องกับ ยิ้ม อบรมชอบ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ท�องถ่ินได�มีการ
เตรียมความพร�อมโดยเฉพาะอย�างยิ่งด�านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� และส�งเสริม
คุณภาพชีวิต สอดคล�องกับ สุพล วงศ�น�อย (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินได�เตรียมการไว�ทุกด�าน ท้ังด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัด
ระเบียบสังคม ด�านพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ด�าน
ศิลปวัฒนธรรม ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� บางด�านก็อาจจะดี บางด�านก็อาจจะมีผลกระทบ  
  สุรพล เชาว�วังแล�น (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า องค�การบริหารส�วนตําบล
โคกช�างมีความพร�อมด�านท�องเท่ียว เราอยู�อําเภอบางไทร มีศูนย�ศิลปาชีพบางไทร มีสินค�าโอท็อป มี
วัดท�าซุงท่ีสวยงามเปaนสถานท่ีท�องเท่ียวได� มีถนนสายสามารถไปจังหวัดได�หลายจังหวัด เช�น 
สุพรรณบุรี สระบุรี อ�างทอง ชัยนาท การเตรียมความพร�อมนั้น ในด�านการเสริมสร�างความม่ันคงใน
พ้ืนท่ีให�มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผลกระทบจากการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บูรณาการ
การปrองกันและแก�ไขปsญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ปrองกันเรื่องคนต�างด�าวท่ีจะเข�ามาประเทศไทยเพ่ือ
ไม�ให�เกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีองค�กรปกครอง ด�านเศรษฐกิจเสริมรายได�ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีให�มี
รายได�โดยใช�ภูมิปsญญาไทย เช�น มีสินค�าโอท็อป ในตําบล จัดให�มีแหล�งท�องเท่ียวในตําบลโดยมี
สถานท่ีโบราณ วัตถุโบราณ ตลาดขายสินค�าในตําบล ด�านสังคมและวัฒนธรรม ส�งเสริมประเพณีของ
ตําบล เช�น อาหาร เครื่องแต�งกาย วัฒนธรรม มีการพัฒนาหมู�บ�านเปaนต�นแบบหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล�องกับ สมโภด เดชกุล (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านโครงสร�างพ้ืนได�จัดให�มี
การจัดทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความแข็งแรง และมีไฟลอยตามเสาไฟฟrา เพ่ือปrองกัน การเกิด
อาชญากรรม การลักทรัพย� ด�านการท�องเท่ียว จัดให�มีการข่ีจักรยานเพ่ือภายในตําบลเพ่ือจะได�ชม 
ทัศนียภาพรอบๆ องค�กร ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ มีการปลูกต�นไม� ในช�วงวันหยุด เช�น 
วันพ�อ วันแม� วันหยุดนักขัตฤกษ� ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เช�นมีการฝ�กอบรมการสานกระเป�า
ด�วยเชือก จัดฝ�กอบรมกลุ�มสตรีเย็บผ�า  
  สมศักด์ิ การะเกษ (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
เราต�องพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท�องถ่ิน เช�น การพัฒนา
โครงข�ายคมนาคมขนส�ง ไฟฟrา ประปา เปaนต�น ซ่ึงเปaนหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละ
พ้ืนท่ีประสานกับส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง การพัฒนาส�งเสริมด�านเศรษฐกิจ คือ องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินแต�ละพ้ืนท่ีต�องดูแลช�วยเหลือสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมในชุมชนให�สามารถ
แข�งขันกับพ้ืนท่ีอ่ืนได� การจัดการทรัพยากรแลละสิ่งแวดล�อม คือ มีบทบาทด�านการเฝrาระวัง กํากับ 
ดูแล ฟ��นฟู ทรัพยากรธรรมชาติฯ ในชุมชนให�คงมีสภาพสมบูรณ�อยู�เสมอ สังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คือ ต�องมีนโยบายเรื่องการปrองกันโรคระบาด การวัดการสาธารณะสุขข้ึนพ้ืนฐาน 
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การศึกษาการบริหารจัดการแรงงานต�างชาติท่ีจะอพยพเข�ามาในชุมชน การรักษาความสงบเรียบร�อย 
คือ ต�องมีการเฝrาระวังปsญหาด�านอาชญากรรมท่ีอาจจะเพ่ิมมากข้ึน โดยการประสานกับหน�วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข�อง การจัดการด�านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี คือ ต�องจัดทําข�อมูลท่ีจําเปaน
สําหรับแรงงานและนักท�องเท่ียวต�างชาติ เปaนภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอ่ืนๆ รวมถึงต�องให�มี
การส�งเสริมเรียนรู� ภาษากับวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านให�ชุมชน การบริหารจัดการในท�องถ่ิน
แต�ละพ้ืนท่ี คือ ต�องมีการให�ความรู� ความเข�าใจ ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือพร�อมให�บริการกับบุคคล
ท่ีมาติดต�อ สอดคล�องกับ สมศักด์ิ อยู�เกตุ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ด�านบุคลากรยังไม�มี
ความรู�ความสามารถด�านภาษาท่ีจะใช�ในการสนทนา เรื่องภาษาและเรียนภาษาแต�ละประเทศอาเซียน 
10 ประเทศ ก็แตกต�างกัน ก็จะทําให�เกิดปsญหาในการติดต�อสนทนาไม�เข�าใจไม�รู�เรื่อง เฉพาะปsญหา 
65 ล�านคน ภายในประเทศเองก็มีปsญหาเยอะแยะมากพออยู�แล�วแต�ละกลุ�มแบ�งฝsกแบ�งฝyายแตกแยก
กันออกไป ดังนั้น มารวมตัวกันเปaนกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศประชากรต�างด�าวท่ีจะเข�ามาประเทศ
เพ่ิมข้ึนหลายร�อยล�านคนก็จะทําให�ปsญหาด�านต�างๆ เพ่ิมมากข้ึนไปด�วยอีกแน�นอน สรุปอยู�บ�านใคร
บ�านมันดีกว�าไหม สอดคล�องกับ สุบิน ศรีบุศกร (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ประเด็นโครงสร�าง
พ้ืนฐานเปaนปsจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศจะส�งผลให�เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมของ
ประเทศ ในขณะท่ีด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิตท�องถ่ินได�มีการเน�นการช�วยให�ชีวิตและความเปaนอยู�ของ
ประชาชนม่ีความอยู�ดีกินดี ด�านพานิชยกรรมและการท�องเท่ียว เน�นการทําให�การพาณิชยกรรมและ
การท�องเท่ียวมีการพัฒนาให�เจริญยิ่งข้ึน หากมีผู�นําเท่ียวในประเทศมากข้ึนก็ทําให�เศรษฐกิจของ
ประเทศดียิ่งข้ึน มีการส�งเสริมการตลาดเพ่ือสร�างภาพลักษณ�การท�องเท่ียว สร�างความเชื่อม่ันในการ
พัฒนาอาชีพและสินค�าและความปลอดภัยในทุกๆ ด�าน ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ทําให�
ประชาชนได�ทราบข�อมูลข�าวสารและมีการพัฒนาความรู� ความเข�าใจในอาเซียนดีข้ึน ท้ังภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  
  สมศักด์ิ นิ่มพงษ� (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�การบริหารส�วนตําบลสาย
ทองได�มีการเตรียมความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด�านต�างๆ คือ ด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานมีการพัฒนาปรับปรุงถนนหนทางสายหลักจํานวนห�าสายให�มีสภาพท่ีดีเพ่ือการ
เดินทางขนส�งได�สะดวก การจัดบริการน้ําด่ืมท่ีสะอาดอย�างท่ัวถึงท้ังแปดหมู�บ�าน นอกจากนี้ท�องถ่ินยัง
ได�จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให�กับเยาวชนในช�วงปxดเทอมซ่ึงปsจจุบันก็กําลังดําเนินการอยู� มี
โครงการอบรมภาษาอังกฤษให�กับประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเม่ือปpท่ี
แล�วจํานวนสี่สิบชั่วโมง มีการพัฒนาบุคลากรใน อบต. ด�วยโครงการอบรมภาษาอาเซียน ไม�ใช�เฉพาะ
ภาษาอังกฤษเท�านั้น ซ่ึงช�วงนี้กําลังดําเนินการ การจัดโครงการประชาสัมพันธ�ให�ความรู�เก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศต�างๆ ในอาเซียนซ่ึงใช�งบประมาณห�าหม่ืนบาท และกําลัง
ดําเนินการในการจัดหาครูสอนภาษาท่ีเปaนชาวต�างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให�ผู�ท่ีสนใจได�เพ่ิมพูน
ทักษะความรู�อีกด�วย 
  ศกลวรรณ วงษ�แจ�ง (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�การบริหารส�วนจังหวัด
ปทุมธานี ได�มีการส�งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนวัดปyาง้ิวและโรงเรียนสามโคก องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดปทุมธานีจะเน�นการเรียนการสอนทางด�านภาษา โดยมีการทําสัญญาจ�างครูจ�าง
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ต�างประเทศท่ัวท้ังอาเซียนมาสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษาให�กับนักเรียนและบุคคลากรในสังกัด โดยมี
การดําเนินการจัดทําตามแผนยุทธศาสตร�ในการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดปทุมธานีจะเน�นด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ทางด�านการศึกษาและการ
ส�งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการเตรียมความพร�อมในด�านการศึกษานั้น คือ ได�เล็งเห็นความสําคัญใน
เรื่ององการศึกษาค�อนข�างมาก อันได�แก� การท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนในสังกัด
จํานวนสองโรงเรียน ได�แก� โรงเรียนวัดปyาง้ิว และโรงเรียนสามโคก ซ่ึงได�เน�นการเรียนการสอนด�าน
ภาษาเปaนอย�างมาก ท้ังภาษาไทย จีน อังกฤษ ญ่ีปุyน และอ่ืนๆ ส�งผลให�เด็กนักเรียนในระดับต้ังแต�
ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ พูด อ�าน และเขียน ภาษาต�างๆ ได� และยังมีการ
ส�งเสริมกิจกรรมค�ายภาษาอังกฤษ ส�วนด�านสังคม องค�การบริหารส�วนจังหวัดปทุมธานีได�มีการเตรียม
ความพร�อมทางด�านสาธารณูปโภคในส�วนของท�องถ่ิน รวมถึงมีโอกาสได�จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเรื่อยมาเพ่ือให�สอดคล�องกับการส�งเสริมการก�าวสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในส�วนของการส�งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ. ได�จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาอาชีพและการส�งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือให�ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได�ศึกษาผลิตภัณฑ�ชุมชนต�างๆ รวมถึงการค�าชายแดนและการ
ส�งเสริมอาชีพ  
  โดยสรุปแล�ว จากข�อมูลการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�ม พบว�า ผู�ให�ข�อมูล
สําคัญมีความเห็นในประเด็นเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว�า ในสภาวะปกติท่ัวไปองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินก็มี
อํานาจหน�าท่ีโดยตรงในการบริหารจัดการบริการสาธารณะให�กับประชาชนอยู�แล�ว ไม�ว�าจะเปaนใน
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบสังคม ด�านพาณิชยกรรมและ
การท�องเท่ียว ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติด�านศิลปวัฒนธรรม และด�านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย� ซ่ึงการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�องถ่ินก็ต�องยกระดับการพัฒนาศักยภาพในการจัดทํา
บริการสาธารณะให�ดียิ่งข้ึนหรือมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากปsจจัย
ภายนอกท่ีจะเข�ามามีผลกระทบต�อการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 4.2.4 ข�อจํากัดและข�อเสนอแนะ 
  จากการรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มในด�านข�อจํากัด
และข�อเสนอแนะขององค�กรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีข�อจํากัดอย�างน�อย
สี่ประการ คือ การมีงบประมาณท่ีจํากัด การมีระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ียังไม�สอดคล�องกับ
สภาพพ้ืนท่ี การท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีข�อจํากัดด�านบุคลากร และการท่ีองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินยังขาดทักษะในด�านการใช�ภาษาท่ีสามเพ่ือการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ดังข�อมูล
ต�อไปนี้ 
  สุบิน ศรีบุศกร (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ระเบียบ กฎหมาย ท่ีบังคับใช� ไม�
ทันต�อสถานการณ� การเปลี่ยนแปลงในปsจจุบันและเปaนข�อบังคับท่ีกําหนดจากส�วนกลาง ซ่ึงทางการไม�
สามารถนํามาปรับใช�กับการแก�ไขปsญหาในพ้ืนท่ีได� สอดคล�องกับ ศกลวรรณ วงษ�แจ�ง (2558, การ
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สัมภาษณ�) อธิบายว�า ในปsจจุบัน ประเทศเทศไทยยังไม�มีกฎหมายหรือข�อบังคับให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินสามารถทําสัญญากับหน�วยงานต�างชาติได� จึงทําให�การดําเนินงานบางอย�างเพ่ือติดต�อกับ
ต�างชาติยังมีข�อจํากัดในด�านระเบียบกฎหมายท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยังไม�มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ สอดคล�องกับ ทิพย�ชยภล เพทายวิราพันธ� (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การใช�
งบประมาณท่ีเปaนไปอย�างถูกต�องตามระเบียบของกฎกระทรวงมหาดไทยมากท่ีสุด บางครั้งการจัดทํา
งบประมาณเพ่ือใช�จ�ายในกิจกรรมต�างๆตามวัตถุประสงค�ของผู�บริหาร เห็นว�าถูกต�อง สมควร 
เหมาะสม แต�ในความเปaนจริงทางรัฐบาลมองเห็นว�ายังไม�จําเปaนจึงเกิดความไม�คล�องตัวในด�านการ
บริหารจัดการเท�าท่ีควร สอดคล�องกับ สุรศักด์ิ เดือนแจ�ม (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า เนื่องจาก
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ถูกจํากัดในการใช�งบประมาณอย�างเคร�งครัดเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด
แก�ประชาชนจึงดําเนินการอะไรไปโดยความยากลําบากต�องผ�านข้ันตอนมากมาย สอดคล�องกับ พงศ�
พัฒน� ลัมพัชวา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า อบต. เปaนนิติบุคคลสามารถบริหารจัดการได�ทุก
เรื่องท่ีเปaนหน�าท่ีของ อบต. ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� ในส�วนท่ีไม�ใช�หน�าท่ีก็สามารถดําเนินการได� เช�น 
เรื่องงบประมาณ การอุดหนุนหน�วยงานท่ีเปaนข�อห�าม คือส�วนท่ีอยู�นอกเหนือหน�าท่ีของ อบต. 
สอดคล�องกับ สุรพล เชาว�วังแล�น (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า การเข�ามาของคนต�างด�าว 
งบประมาณน�อยมากๆ ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในตําบล เช�น น้ําท�วม เพราะอยู�ใกล�แม�น้ําเจ�าพระยา และ
ภาษาท่ีใช�กันเพราะมีคนไทย และ มอญอยู�ร�วมกัน สอดคล�องกับ อํานวย สุขเย็น (2558, การ
สัมภาษณ�) อธิบายว�า ข�อจํากัดขององค�การบริหารส�วนตําบลบางไผ�ในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ด�านการจัดสรรงบประมาณจากส�วนกลาง
และการจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงาน สอดคล�องกับ ภาณุวัฒน� ยุทธนาวีศักด์ิ (2558, การ
สัมภาษณ�) อธิบายว�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยังมีข�อจํากัดด�านงบประมาณและด�านบุคลากร 
สอดคล�องกับ สมชาย บุญชุบ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า เนื่องจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ถูกจํากัดในการใช�งบประมาณเพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนจึงดําเนินการไปด�วยความลําบาก
และผ�านข้ันตอนมากมาย สอดคล�องกับ ดณุปจักษ คงพรมไทย (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า 
งบประมาณท่ีมีอย�างจํากัดในการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล�องกับ ประดิษฐ� แจ�มศรี (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า การ
จัดสรรงบประมาณมีน�อยทําให�การพัฒนาหลายๆ อย�างยังไม�เพียงพอต�อประชากรในชุมชน ทําให�การ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานได�ไม�มากนัก สอดคล�องกับ ชื้น วงศ�ราตรี (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า 
ความพร�อมทรัพยากรบุคคล ศักยภาพ แนวคิดเรื่องงบประมาณ และการขยายตัวของประชากร 
สอดคล�องกับ สาธิต คําวงค�ษา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า งบประมาณในด�านต�างๆ ไม�เพียงพอ 
เช�น โครงสร�างพ้ืนฐาน การส�งเสริมความรู�ด�านภาษาแก�บุคลากรในองค�กร  
  มนต�พิพัฒน� เอ่ียมจรัส (2558, สัมภาษณ�) ข�อจํากัดขององค�กรนี้ คือ เรื่องของ
งบประมาณ ถ�าหากมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนหรือประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน งบประมาณในการจัดทํา
บริการสาธารณะก็จะไม�เพียงพอ เนื่องจากประชากรแฝงในเขตพ้ืนท่ีไม�ได�มีท่ีอยู�หรือทะเบียนบ�านใน
เขตเทศบาล การท่ีรัฐหรือส�วนกลางจะส�งเงินมาอุดหนุนไม�มีเพราะรายหัวของประชากร ชื่อไม�มีในเขต
พ้ืนท่ี ในทะเบียนราษฎร�มีประชากรอยู�ประมาณเกือบสองหม่ืนคน แต�ประชากรอยู�จริงมีประมาณ
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เกือบสองแสนคน เม่ือมีประชากรจํานวนมากงบประมาณท่ีจะเข�ามาช�วยในการจัดการสิ่งแวดล�อม
หรือในเรืองของโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีรัฐจะเข�ามาอุดหนุนจะได�น�อย งบประมาณท่ีทางเทศบาลได�รับ
จากรัฐเหมาะสมเพียงพอสําหรับประชากรในเขตพ้ืนท่ี หากไม�มีประชากรแฝง เพราะทางเทศบาลต�อง
รับภาระการจัดการขยะจํานวนมากย�อมมีค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึนเปaนจํานวนมากตามจํานวนประชากร 
สําหรับข�อเสนอแนะในการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
ภาษา และการสื่อสาร ความพร�อมของเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน ควรมีการจัดฝ�กอบรมการเรียนรู�ภาษา
เพ่ิมเติมให�กับพนักงาน การจัดให�พนักงานได�เรียนภาษาโดยตรงเริ่มต้ังแต�ข้ันพ้ืนฐานและอยู�ท่ีความ
จริงจังของท�องถ่ิน แต�ทางเทศบาลหลักหกไม�มีงบประมาณเพียงพอแต�หากส�วนกลางจะจัดให�มีการ
ฝ�กอบรมโดยการสนับสุนนงบประมาณ ทางเทศบาลก็พร�อมจะส�งพนักงานเข�าฝ�กอบรมและมีค�า
ฝ�กอบรมให�กับพนักงานด�วย ในขณะท่ี สุรศักด์ิ สังกรแก�ว (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า สมาชิก
สภาเทศบาลเปaนปsญหาหลักเนื่องจากบางรายยังขาดความรู� และขาดการอบรมและไม�ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะโลกปsจจุบัน ให�ไปอบรมก็ไม�ไป ส�วนด�านงบประมาณนั้นองค�กรได�รับน�อย
เกินไป ทําให�การบริหารจัดการได�ไม�เต็มท่ีและไม�ท่ัวถึง ด�านประชาชนในพ้ืนยังไม�เกิดความต่ืนตัวใน
การเตรียมความพร�อมและบางรายไม�สนใจ ซ่ึงปsญหาการเมืองภายในพ้ืนท่ีก็เปaนอีกปsจจัยหนึ่งท่ีจะ
ส�งผลต�อการบริหารงานและการเตรียมความพร�อมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  สุทธิพงษ� เอ่ียมอ�อง (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า จริงๆ แล�วถ�าเปaนงานนโยบาย
ให�ทําแล�วไม�น�าจะมี พียงแต�มีข�อบกพร�องอย�างยิ่งของหน�วยงานภาครัฐ คือ ให�ทํางานตามนโยบายท่ี
ให�มาแต�ไม�ได�อุดหนุนในงบประมาณ ตามนโยบายท่ีให�มา ซ่ึงโครงการต�างๆ ท่ีให�มาทําตามนโยบายทํา
โครงการเดียวหรือสองโครงการพอไหม แต�มีบางโครงการทางท�องถ่ินรับไม�ไหว เพราะงบประมาณท่ี
จัดสรรมาให�ก็ไม�เพียงพอต�อการพัฒนาอยู�แล�ว สอดคล�องกับ รุ�งนภา วงศ�สุวรรณ (2558, การ
สัมภาษณ�) อธิบายว�า ข�อจํากัด คือ สภาพพ้ืนท่ีของตําบลสามตุ�ม เปaนพ้ืนท่ีชนบทไม�ได�อยู�ในเขตชุมชน 
ความต่ืนตัวของประชากรในตําบลยังไม�มีการต่ืนตัวกับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะ
ประชาชนในตําบลและเจ�าหน�าท่ียังไม�มีความรู�ในด�านภาษาในการเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และความเปaนวิถีชีวิตของไทยท่ีมีความเปaนญาติพ่ีน�องไม�ค�อยมีการแข�งขันกัน จึงทํา
การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปaนไปอย�างเชื่องช�า 
อาจทําให�การจัดทําบริการสาธารณะไม�ตรงตามวัตถุประสงค� สอดคล�องกับ สมาน นูหว�า (2558, การ
สัมภาษณ�) อธิบายว�า เตรียมความเปaนระเบียบเรียบร�อยในองค�กร เน�นการทําประโยชน�สาธารณะแก�
ส�วนรวม เตรียมความรับผิดชอบและความร�วมมือของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมรับความพร�อมเข�า
สู�ประชาชนอาเซียน มีการแนะแนวทางการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได�ทราบถึงการเตรียมความพร�อมของประเทศและการเตรียมความพร�อมขององค�กรจะเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เตรียมความพร�อมการรับมือท่ีจะมีผลกระทบต�อองค�กรว�าจะมีผลกระทบ
ด�านใดบ�าง 
  สมศักด์ิ การะเกษ (2558, การสนทนากลุ�ม) อธิบายว�า ปsจจุบันเทศบาลเรามีปsญหา
ด�านต�างๆ สามารถแบ�งออกได�เปaน ด�านทรัพยากรบุคคล คือบุคลากรใน อปท. ต�องได�รับการส�งเสริม
เรียนรู� เรื่อง ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงความเข�าใจในข้ันตอนลักษณะงานของตนให�ถ�วงแท� พร�อมท่ีจะ
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ให�บริการกับประชาชนท่ีมาขอรับการบริการ ในด�านงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรไม�เพียงพอ ท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนหรือโครงการท่ีต้ังไว�ได� ปsจจุบัน อปท. ให�ความสําคัญกับด�านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต เช�น การฝ�กอบรมด�านอาชีพให�กับประชาชนในชุมชนมีรายได� สภาพความเปaนอยู�ท่ีดีข้ึน รวมถึง
เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการ ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเห็นความสําคัญกับประชาชนท่ีไม�สามารถ
พ่ึงตนเองได�ให�มีรายได� เลี้ยงตนเองได� และนโยบายอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย สอดคล�องกับ ยิ้ม 
อบรมชอบ (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า ข�อจํากัดของเทศบาลเมืองลําตาเสา คือ การสื่อสาร 
ภาษาการพูด เนื่องจาก การรวมตัวกันมีหลายประเทศ ต�างภาษา ในขณะท่ี สมศักด์ิ นิ่มพงษ� (2558, 
การสัมภาษณ�) อธิบายว�า สิ่งท่ีเปaนกังวลในการเข�าสู�อาเซียนคือเรื่องของโรคระบาดหรือโรคภัยไข�เจ็บ
อ่ืนๆ ท่ีมาพร�อมกับแรงงานต�างชาติ ท่ีปsจจุบันเริ่มมีมากข้ึนในเขตพ้ืนท่ี รวมท้ัง อบต. เองก็ยังมีปsญหา
ในเรื่องจของการสื่อสารกับแรงงานต�างชาติท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี เช�น เรื่องการห�ามท้ิงขยะ การประกาศข�อ
ห�ามและการประชาสัมพันธ�ในด�านอ่ืนๆ สอดคล�องกับ สินชัย สมศักด์ิ (2558, การสนทนากลุ�ม) 
อธิบายว�า องค�กรทุกองค�กรย�อมมีข�อจํากัดของตัวเองโดยเฉพาะองค�กรส�วนท�องถ่ินเกือบทุกแห�งจะมี
ปsญหาด�านงบประมาณซ่ึงจะไม�สอดคล�องกับอํานาจหน�าท่ี ท่ีด�านรับถ�ายโอนเพ่ิมมากข้ึน จากราชการ
ส�วนกลางและภูมิภาค ประเภทถ�ายโอนแต�ภารกิจ แต�ไม�ถ�ายโอนงบประมาณมาให�หรือไม�มีบุคลากร
มาให�แต�สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือข�อจํากัดด�านกฎหมาย อํานาจหน�าท่ี ซ่ึงไม�ค�อยชัดเจน 
ส�วนกลางไม�ค�อยให�ความสําคัญกับการกระจายอํานาจอย�างแท�จริง  
  อย�างไรก็ตามผลการรวบรวมข�อมูลด�วยการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มซ่ึง
ผู�ให�ข�อมูลสําคัญบางรายได�เสนอแนะประเด็นประสําคัญเก่ียวกับให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได�แก� ด�านการบริหารจัดการเก่ียวกับแรงงานหรือ
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ การใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ี และการทําความเข�าใจในบริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังข�อมูลจาการสัมภาษณ�
ต�อไปนี้ 
  กนิษฐา เส็งมา (2558, การสัมภาษณ�) มีข�อเสนอแนะว�า หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการ
ดูแลองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรให�อํานาจในการบริหารจัดการแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
มากกว�านี้ แต�ให�อํานาจหน�าท่ีมาแต�ติดระเบียบกฎหมายและงบประมาณในการดําเนินงานท่ีไม�
เพียงพอ ทําให�การพัฒนาด�านต�างๆ ไม�สามารถทําได�อย�างเต็มท่ี ในขณะท่ี ทิพย�ชยภล เพทายวิรา
พันธ� (2558, การสัมภาษณ�) มีข�อเสนอแนะว�า ต�องการให�รัฐบาลออกกฎระเบียบท่ีเปrฯไปในแนวทาง
เดียวกันว�าการบริหารจัดการด�านงบประมาณในทุกๆ พ้ืนท่ี ท่ัวประเทศของท้ังถ่ินว�าทําอะไรได�บ�าง ท่ี
ไม�ขัดต�อกฎระเบียบ และมีอะไรท่ีทําไม�ได� สอดคล�องกับ สุทธิพงษ� เอ่ียมอ�อง (2558, การสัมภาษณ�) 
เสนอว�า ถ�าเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยากให�มีการสนับสนุนการทํางานขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ดังนี้ หนึ่ง ส�งครูสอนภาษามาประจําท่ีตําบลฟรี จะก่ีคนก็ว�าไปเพ่ือให�ฝ�กทําธุรการพูด
เบื้องต�นได�จะได�ไม�อายต�างประเทศ สองอยากให�หน�วยงานส�วนกลางของภาครัฐเข�ามาดูภูมิประเทศ 
สิ่งแวดล�อมและโครงสร�างพ้ืนฐานของตําบลนั้นว�าขาดเหลืออะไร ในการต�อนรับเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะได�ไม�อายเขา สอดคล�องกับ คเชนท� อยู�เกตุ (2558, การสัมภาษณ�) เสนอว�า ต�อง
ให�ความรู�ความเข�าใจกับประชาชนให�มากกว�านี้ เพราะว�าคนท่ีจะเข�ามานั้น ความรู�ความเข�าใจต�างกัน
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มากในทุกๆ ด�านของงเขาเราต�องทําความเข�าใจให�แก�ประชาชนชนของเราเพ่ือผลกระทบต�างๆ นั้นจะ
น�อยลงในความเปaนอยู�ในชีวิตประจําวัน สอดคล�องกับ สุรศักด์ิ เดือนแจ�ม (2558, การสัมภาษณ�) 
อธิบายว�า อยากให�หน�วยงานของรัฐหรือรัฐบาลจัดอบรมสัมมนาหารือให�ข�อมูลแก�ข�าราชการหรือ
ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน เก่ียวกับรายละเอียดผลได�ผลเสียในการเข�าร�วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สอดคล�องกับ สุรศักด์ิ สังกรแก�ว (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า รัฐบาลควรเน�น
ให�ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณให�ท�องถ่ินได�พัฒนาในทุกๆ ด�าน เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให�
มากกว�านี้ สอดคล�องกับ พงศ�พัฒน� ลัมพัชวา (2558, การสัมภาษณ�) อธิบายว�า อยากให�กรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน มาคุยกันเพ่ือหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปaนไปในแนวทางเดียวกันถ�าจะให�ขยายความคงจะต�องลงรายละเอียดอีกมากมายท้ัง
ระเบียบและข�อกฎหมาย  
  ดังนั้นจะเห็นได�ว�า ข�อมูลจากผลการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มผู�ให�ข�อมูล
สําคัญต�างมีความข�อเสนอแนะในทํานองเดียวกันว�า บทบาทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนอกจาก
จะต�องบริการจัดการบริการสาธารณะท่ีดีแก�ประชาชนแล�ว ยังต�องให�ความรู�แก�บุคลากร เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให�เกิดความต่ืนตัวและได�ทราบข�อเท็จจริงว�าหากเปxดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แล�วจะส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตและความเปaนอยู�ของประชาชนท้ังในแง�บวกและแง�ลบอย�างไรในระยะ
ยาว เนื่องจากบริบทของท�องถ่ินแต�ละแห�งล�วนแล�วต�อมีความหลากหลายในเชิงพ้ืนท่ีไม�ว�าจะเปaนด�าน
ประชากร ด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว วัฒนธรรม และการมีพ้ืนท่ีติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
อย�างไรก็ตามท�องถ่ินจะต�องประสานความร�วมมือในการให�และรับฟsงข�อมูลจากประชาชนโดย
ประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี โดยการร�วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและ
หน�วยงานอ่ืนๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� นอกจากนี้ยังต�องสร�างความร�วมมือ
กันและระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเช�นด�วยกันเองโดยเฉพาะท่ีมีพ้ืนท่ีติดต�อกัน ดังนั้นองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินต�องมีความพร�อมท่ีจะรับกับความซับซ�อนในด�านวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต�าง
หลากหลายอันเปaนผลจากการเปxดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  นอกจากนี้บทบาทท่ีสําคัญอีกประการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน คือ ท�องถ่ิน
จักต�องคงรักษาไว�ซ่ึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามท่ีเปaนเอกลักษณ�ของท�องถ่ินนั้นไว� อัน
เปaนการสร�างทุนทางสังคมและภูมิคุ�มท่ีดีให�แก�ชุมชนท�องถ่ินนะระยะยาว ส�วนการบริหารจัดการด�าน
ประชากรหรือแรงงานต�างชาตินั้น ผู�ให�ข�อมูลสําคัญบางรายได�มีการเสนอให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีมีความจําเปaน สามารถจัดต้ังศูนย�รองรับแรงงานพร�อมท้ังจัดทําข�อมูลเก่ียวกับแรงงาน
ต�างประเทศโดยประสานหน�วยงานเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมความพร�อมกรณีเกิดปsญหากับแรงงาน
ต�างชาติหรือนักท�องเท่ียว นอกจากนี้ยังมีข�อเสนอแนะให�มีการจัดการเรียนการสอนด�านภาษาท่ีสาม
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแก�บุคลากร เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างจริงจัง ซ่ึงผู�ให�ข�อมูลสําคัญ
บางรายเสนอว�าควรให�มีการประเมินความสามารถของผู�เรียนก�อนเริ่มมีการเรียนการสอน การจัดกลุ�ม
ในการสอนแบ�งตามความรู�ของผู�เรียนเพ่ือจะได�จัดการเรียนการสอนได�ถูกต�องว�าใครควรได�รับการ
สอนในระดับใด 
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  โดยสรุปแล�ว ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ�มในด�าน
ข�อจํากัดขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว�า ส�วนใหญ�แล�วผู�ให�ข�อมูลสําคัญต�างเห็นพ�องว�าปsจจุบันนั้นองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีข�อจํากัดอย�างน�อยสี่ประการ คือ ประการแรก การมีงบประมาณท่ีจํากัดและไม�เพียงพอต�อ
การจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประการท่ีสอง 
ระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ียังไม�สอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ีเพราะยังถูกกําหนดจากส�วนกลาง
แล�วนํามาปฏิบัติกับท�องถ่ินซ่ึงยังเห็นว�าไม�สอดคล�องกับบริบทของพ้ืนท่ี ประการท่ีสาม องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีข�อจํากัดด�านบุคลากรท่ียังไม�ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการเข�าสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ยังขาดข�อมูลพ้ืนฐานของประเทศในกลุ�มสมาชิกอาเซียน และประการท่ีสี่ คือ 
ทักษะในด�านการใช�ภาษาท่ีสามเพ่ือการสื่อสาร ท้ังในด�านภาษาท่ีใช�ในกลุ�มประเทศอาเซียนและ
ภาษาอังกฤษท่ียังขาดกระบวนการพัฒนาทักษะความรู�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชน 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) เพ่ือศึกษาป.จจัยท่ีมีผลต&อการ
บริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินท่ี
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช(ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
ท่ีใช(ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษากลุ&มตัวอย&างจํานวน 400 แห&ง จากองค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินท่ีเป;นประชากรจํานวน 7,853 แห&ง กําหนดกลุ&มตัวอย&างโดยการคํานวณสูตรของ 
ทาโร& ยามาเน& เลือกกลุ&มตัวอย&างโดยวิธีการสุ&มตัวอย&างแบบแบ&งชั้นภูมิและการสุ&มตัวอย&างแบบง&าย 
เครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูลคือแบบสอบถาม โดยนําข(อมูลท่ีได(มาทําการวิเคราะห�ในเชิง
สถิติด(วยเครื่องคอมพิวเตอร�และใช(โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร�มาประมวลผล 
โดยสถิติ ได(แก& ค&าความถ่ี (Frequency) ค&าร(อยละ (Percentage) ค&าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ค&าส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการวิเคราะห�เปรียบเทียบการ
บริหารจัดการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จําแนกตามลักษณะท่ัวไปขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินนั้นใช(สถิติการวิเคราะห�
ความแปรปรวนทางเดียว (One way - ANOVA) สําหรับการวิเคราะห�ป.จจัยท่ีส&งผลต&อการบริหาร
จัดการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ใช(การทดสอบสมมติฐานด(วยการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression 
Analysis)  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ&ม โดยมีผู(ให(
ข(อมูลสําคัญจํานวน 23 คน ประกอบด(วย ผู(บริหารองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน 8 คน สมาชิกสภา
องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน 5 คน พนักงานขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน 3 คน ท(องถ่ินอําเภอ      
3 คน และท(องถ่ินจังหวัด 4 คน วิเคราะห�ข(อมูลโดยการวิเคราะห�เชิงเนื้อหา ประกอบด(วย การแปล
ความ การตีความ และการวิเคราะห�แบบอุปมานวิธี โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ได(ดังต&อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห�ข(อมูลเชิงปริมาณ 
  1. ข(อมูลท่ัวไปขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน จําแนกตาม จํานวนบุคลากร ขนาด
องค�กร งบประมาณต&อปd และจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี โดยเรียงลําดับตามค&าร(อยละมากไปหาน(อย 
ดังต&อไปนี้ 
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  จํานวนบุคลากร ส&วนใหญ&เป;นองค�กรท่ีมีบุคลากรมีน(อยกว&า 50 คน จํานวน 208 แห&ง 
คิดเป;นร(อยละ 52.00 รองลงมาคือ 51-100 คน คิดเป;นร(อยละ 28.25 101-200 คน คิดเป;นร(อยละ 
12.00 และ 200 คนข้ึนไป มีเพียงร(อยละ 7.75 ตามลําดับ 
  ขนาดองค�กร ส&วนใหญ&เป;นองค�กรขนาดกลาง จํานวน 250 แห&ง คิดเป;นร(อยละ 
62.50 รองลงมาเป;นขนาดเล็ก ร(อยละ 16.25 และองค�กรขนาดใหญ& มีเพียงร(อยละ 21.25 ตามลําดับ 
  งบประมาณต&อปd ส&วนใหญ&เป;นองค�กรท่ีมีงบประมาณน(อยกว&า 25 ล(านบาท จํานวน 
160 แห&ง คิดเป;นร(อยละ 40.00 รองลงมาคือ 25-50 ล(านบาท คิดเป;นร(อยละ 35.75 51-100 ล(านบาท 
คิดเป;นร(อยละ 13.75 และ 101 ล(านบาทข้ึนไปมีเพียงร(อยละ 10.5 ตามลําดับ 
  จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี ส&วนใหญ&เป;นองค�กรท่ีมีประชากรน(อยกว&า 5,000 คน 
จํานวน 160 แห&ง คิดเป;นร(อยละ 40.00 รองลงมาคือ 5,001-10,000 คน คิดเป;นร(อยละ 33.00 
20,000 คนข้ึนไป คิดเป;นร(อยละ 17.25 และ 10,001-20,000 คน มีเพียงร(อยละ 9.75 ตามลําดับ 
  2. ผลการวิเคราะห�ข(อมูลท่ัวไปขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินท่ีมีผลต&อการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได(แก& จํานวนบุคลากร ขนาดองค�กร งบประมาณต&อปd และจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี โดยใช(สถิติการ
วิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One way - ANOVA) พบว&า ไม&มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
แสดงว&าข(อมูลท่ัวไปขององค�กรไม&มีผลต&อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  3. ผลการวิเคราะห�การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได(แก& ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(านการส&งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด(านการจัดระเบียบสังคม ด(านการส&งเสริมการค(าและการท&องเท่ียว ด(านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ ด(านศิลปวัฒนธรรม และด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� พบว&า การบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาพรวมมีความพร(อมอยู&ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D = 0.65) หากพิจารณาเป;นรายข(อ พบว&า ด(าน
โครงสร(างพ้ืนฐานอยู&ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.98, S.D = 0.69) รองลงมาคือด(านศิลปวัฒนธรรม ( X = 
3.84, S.D = 0.71) ด(านการส&งเสริมคุณภาพชีวิต ( X = 3.78, S.D = 0.71) ด(านการจัดระเบียบสังคม 
( X = 3.77, S.D = 0.75) ด(านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ( X = 3.76, S.D = 0.77) ด(านการ
ส&งเสริมการค(าและการท&องเท่ียว ( X = 3.61, S.D = 0.80) และด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ( X = 
3.56, S.D = 0.87) ตามลําดับ ท้ังนี้ พบว&า ด(านโครงสร(างพ้ืนฐานอยู&ในระดับสูงท่ีสุดเนื่องจากเป;น
ป.จจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญต&อพ้ืนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาในด(านอ่ืนๆ ไม&ว&าจะเป;นการ
ก&อสร(างและปรับปรุงถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการขยายตัวด(านการลงทุนและการคมนาคมขนส&ง 
การจัดให(มีน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตรอย&างเพียงพอตลอดปd และการจัดให(มีไฟฟlา
และความส&องสว&างตามท่ีสาธารณะ ส&วนด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�อยู&ในระดับตํ่าท่ีสุด เนื่องจาก
องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินยังมีข(อจํากัดการเผยแพร&ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนไปสู&ประชาชน การพัฒนาทักษะด(านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียน และการ
ส&งเสริมศักยภาพด(านวิชาการโดยสร(างความร&วมมือกับสถาบันวิชาการ 
  4. ผลการวิเคราะห�ป.จจัยด(านสภาพแวดล(อมของการรวมกลุ&มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได(แก& การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม พบว&า ในภาพรวมได(รับ
ผลกระทบอยู&ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D = 0.68) หากพิจารณาเป;นรายข(อ พบว&า องค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินได(รับผลกระทบด(านเศรษฐกิจอยู&ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 3.77, S.D = 0.74) รองลงมาคือ
ด(านการเมืองและความม่ันคง ( X = 3.70, S.D = 0.77) และด(านสังคมและวัฒนธรรม ( X = 3.69, 
S.D = 0.78) ตามลําดับ ท้ังนี้ พบว&า ด(านเศรษฐกิจอยู&ในระดับสูงท่ีสุดเนื่องจากท(องถ่ินหวั่นเกรงว&า
วิสาหกิจในชุมชนซ่ึงส&วนใหญ&เป;นธุรกิจขนาดเล็กและสินค(าโอท็อปจะเสียเปรียบในการแข&งขันจากการ
เคลื่อนย(ายของทุน เงินตรา และแรงงาน ท่ีจะไหลเวียนเข(ามาในท(องถ่ิน ส&วนด(านสังคมและวัฒนธรรม
อยู&ในระดับตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับด(านอ่ืน เนื่องจากท(องถ่ินมองว&าป.จจุบันได(มีบทบาทการส&งเสริม
สนับสนุนโดยร&วมมือกับหลากหลายองค�กรเป;นทุนเดิมอยู&แล(ว 
  5. ผลการวิเคราะห�ด(านการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน ได(แก& 
ความรับผิดและชอบต&อสาธารณะ หลักประชาธิปไตย การมีใจให(บริการ การเน(นประชาชนเป;นสําคัญ 
การบริหารแบบมืออาชีพ การลดขนาดองค�กร การบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ และความเพียงพอ
ของงบประมาณ พบว&า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู&ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D = 0.60) หาก
พิจารณาเป;นรายข(อ พบว&า ด(านการมีใจให(บริการอยู&ในระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.10, S.D = 0.64) 
รองลงมาคือ ความรับผิดและชอบต&อสาธารณะ และด(านหลักประชาธิปไตย ( X = 4.06, S.D = 0.70) 
การเน(นประชาชนเป;นสําคัญอยู& ( X = 4.03, S.D = 0.67) การบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ ( X = 
4.00, S.D = 0.67)  การบริหารแบบมืออาชีพ ( X = 3.97, S.D = 0.71)  ความเพียงพอของ
งบประมาณ ( X = 3.85, S.D = 0.69) และการลดขนาดองค�กร ( X = 3.71, S.D = 0.71) ตามลําดับ 
ท้ังนี้ พบว&า ด(านการมีใจให(บริการอยู&ในระดับสูงท่ีสุด เนื่องจากท(องถ่ินได(ให(บริการประชาชนด(วย
ความใกล(ชิดและประชาชนสามารถเข(าถึงท(องถ่ินได(สะดวก ส&วนด(านการลดขนาดองค�กรอยู&ในระดับ
ตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับด(านอ่ืน เนื่องจากท(องถ่ินยังมีข(อจํากัดในเรื่องของกฎระเบียบและหลายแห&งยังมี
วัฒนธรรมในการทํางานแบบอนุรักษ�นิยมและมีความเป;นทางการสูง 
  การทดสอบสมมติฐานด(วยการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise 
Regression Analysis) พบว&า ป.จจัยท่ีมีผลต&อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน
เพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ด(านการเมืองและความม่ันคง ด(าน
เศรษฐกิจ ด(านการเน(นประชาชนเป;นสําคัญ ด(านการบริหารแบบมืออาชีพ ด(านการลดขนาดองค�กร 
และด(านความเพียงพอของงบประมาณ โดยมีค&าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Y’) คือ 0.26, 
0.12, 0.25, 0.09, 0.13 และ 0.07 ตามลําดับ ค&าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (ZY’) คือ 
0.29, 0.13, 0.26, 0.10, 0.14 และ 0.09 ตามลําดับ ซ่ึงตัวแปร 6 ตัวแปรนี้ สามารถอธิบายความผัน
แปรของการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได(ร(อยละ 68.60 (R2 = 0.68) อย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป;นไป
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ตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนั้นจึงสรุปได(ว&า ป.จจัยท่ีส&งผลต&อการบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได(แก& การเมืองและ
ความม่ันคง เศรษฐกิจ การเน(นประชาชนเป;นสําคัญ การบริหารแบบมืออาชีพ การลดขนาดองค�กร 
และความเพียงพอของงบประมาณ  
 5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห�ข(อมูลเชิงคุณภาพ 
  ผลการวิเคราะห�ข(อมูลด(วยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู(วิจัยได(นําเสนอประเด็นสําคัญ
เก่ียวกับการบริหารจัดการบริการสาธารณขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการสนทนากลุ&มและการสัมภาษณ�เชิงลึกผู(ให(ข(อมูลสําคัญจํานวน    
23 คน โดยสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวกับด(านสภาพแวดล(อมของการรวมกลุ&มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ด(านการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน ด(านการบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ังข(อจํากัดและ
ข(อเสนอแนะขององค�กรขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความ
พร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังต&อไปนี้ 
  1. ผู(ให(ข(อมูลสําคัญจํานวน 23 คน ประกอบด(วย ผู(บริหารองค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ิน 8 คน สมาชิกสภาองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน 5 คน พนักงานขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน 
3 คน ท(องถ่ินอําเภอ 3 คน และท(องถ่ินจังหวัด 4 คน พบว&า ส&วนใหญ&มองว&าองค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ินมีความพร(อมในการเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 14 คน ตอบว&าองค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินยังไม&มีความพร(อม 4 คน และตอบว&ายังไม&แน&ใจมีจํานวน 5 คน 
  2. ด(านสภาพแวดล(อมของการรวมกลุ&มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว&า ผู(ให(
ข(อมูลสําคัญส&วนใหญ&ต&างมีความเห็นพ(องต(องกันว&าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป;นโจทย�ใหญ&ท่ี
สําคัญท่ีจะส&งผลต&อความท(าทายขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในการบริหารงานและการบริการ
สาธารณะในอนาคตอย&างหลีกเลี่ยงไม&ได( ท้ังในด(านการเมืองและความม่ันคง ด(านเศรษฐกิจ และด(าน
สังคมวัฒนธรรม ซ่ึงจะมีท้ังผลบวกและผลกระทบด(านลบต&อท(องถ่ิน อย&างไรก็ตามด(วยความ
รับผิดชอบขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินท่ีมีบทบาทหลักในการรักษาผลประโยชน�และจัดทําบริการ
สาธารณะแก&ประชาชนในพ้ืนท่ี จึงต(องเตรียมการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับต&อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซ่ึง
ข(อมูลจากการวิจัย พบว&า มีหลายแห&งตอบว&าท(องถ่ินจะได(รับผลกระทบจากการเปtดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย&างแน&นอน เพราะเป;นหน&วยงานราชการท่ีต(องให(คําแนะนําทุกอย&างให(แก&
ประชาชนท่ีเข(ามาติดต&ออันได(แก& การเพ่ิมทักษะในเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาระเบียบ
กฎหมายต&างๆ ท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงให(สอดคล(องกับการเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป.ญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด การว&างงานของคนไทย การไหลบ&าของแรงงานข(ามชาติ ป.ญหาด(าน
สิ่งแวดล(อม เช&น ขยะเพ่ิมข้ึน การยากต&อการควบคุมโรคติดต&อ อาชญากรรมและความม่ันคง มี
ผลกระทบเรื่องป.ญหาป.ญหาความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากมีคนต&างชาติเข(ามาอยู&ใน
ชุมชนมากยิ่งข้ึน 
  3. ด(านการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน พบว&า ในการเตรียมความ
พร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินรับรู(ว&าองค�กรจะต(องแข&งขัน
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และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานต&างๆ เพ่ือสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีจะ
เข(ามามีผลต&อการบริหารงานในองค�กรบนพ้ืนฐานของข(อจํากัดต&างๆ ท่ีท(องถ่ินมีอยู&ท้ังในด(านข(อจํากัด
เชิงสถาบันโครงสร(างกฎหมาย อํานาจหน(าท่ี และในทางปฏิบัติ อย&างไรก็ตามผู(ให(ข(อมูลสําคัญจาก
องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินบางแห&งยังไม&ทราบชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการองค�กรให(มี
ประสิทธิภาพหรือมีศักยภาพในการเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  4. ด(านการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อม
เข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว&า ในสภาวะปกติท่ัวไปองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินก็มีอํานาจหน(าท่ี
โดยตรงในการบริการสาธารณะให(กับประชาชนอยู&แล(ว ไม&ว&าจะเป;นในด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(านการ
ส&งเสริมคุณภาพชีวิต ด(านการจัดระเบียบสังคม ด(านพาณิชยกรรมและการท&องเท่ียว ด(านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติด(านศิลปวัฒนธรรม และด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงการเข(าสู&ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท(องถ่ินก็ต(องยกระดับการพัฒนาศักยภาพในการจัดทําบริการสาธารณะให(ดียิ่งข้ึน
หรือมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากป.จจัยภายนอกท่ีจะเข(ามามีผลกระทบ
ต&อการบริหารงานขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน  
  5. ด(านข(อจํากัดขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในการบริการสาธารณะเพ่ือเตรียม
ความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว&า ส&วนใหญ&แล(วผู(ให(ข(อมูลสําคัญต&างเห็นพ(องว&า
ป.จจุบันนั้นองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีข(อจํากัดอย&างน(อยสี่ประการ คือ ประการแรก การมี
งบประมาณท่ีจํากัดและไม&เพียงพอต&อการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประการท่ีสอง ระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ�ต&างๆ ท่ียังไม&สอดคล(องกับ
สภาพพ้ืนท่ีเพราะยังถูกกําหนดจากส&วนกลางแล(วนํามาปฏิบัติกับท(องถ่ินซ่ึงยังเห็นว&าไม&สอดคล(องกับ
บริบทของพ้ืนท่ี ประการท่ีสาม องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีข(อจํากัดด(านบุคลากรท่ียังไม&ได(ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังขาดข(อมูลพ้ืนฐานของประเทศในกลุ&ม
สมาชิกอาเซียน และประการท่ีสี่ คือ ทักษะในด(านการใช(ภาษาท่ีสามเพ่ือการสื่อสาร ท้ังในด(านภาษา
ท่ีใช(ในกลุ&มประเทศอาเซียนและภาษาอังกฤษท่ียังขาดกระบวนการพัฒนาทักษะความรู(แก&องค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินและประชาชน 
  6. ข(อเสนอแนะในการบริหารจัดการบริการสาธารณขององค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว&า บทบาทขององค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินนอกจากจะต(องบริการจัดการบริการสาธารณะท่ีดีแก&ประชาชนแล(ว ยังต(องให(ความรู(แก&
บุคลากร เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีให(เกิดความต่ืนตัวและได(ทราบข(อเท็จจริงว&าหากเปtด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล(วจะส&งผลกระทบต&อวิถีชีวิตและความเป;นอยู&ของประชาชนท้ังในแง&
บวกและแง&ลบอย&างไรในระยะยาว เนื่องจากบริบทของท(องถ่ินแต&ละแห&งล(วนแล(วต&อมีความ
หลากหลายในเชิงพ้ืนท่ีไม&ว&าจะเป;นด(านประชากร ด(านเศรษฐกิจ การท&องเท่ียว วัฒนธรรม และการมี
พ้ืนท่ีติดต&อกับประเทศเพ่ือนบ(าน อย&างไรก็ตามท(องถ่ินจะต(องประสานความร&วมมือในการให(และรับ
ฟ.งข(อมูลจากประชาชนโดยประสานงานกับหน&วยงานต&างๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี โดยการร&วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและหน&วยงานอ่ืนๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีในการเผยแพร&ประชาสัมพันธ� 
นอกจากนี้ยังต(องสร(างความร&วมมือกันและระหว&างองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเช&นด(วยกันเองโดย
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เฉพาะท่ีมีพ้ืนท่ีติดต&อกัน ดังนั้นองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินต(องมีความพร(อมท่ีจะรับกับความซับซ(อน
ในด(านวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต&างหลากหลายอันเป;นผลจากการเปtดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  นอกจากนี้บทบาทท่ีสําคัญอีกประการขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน คือ ท(องถ่ิน
จักต(องคงรักษาไว(ซ่ึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามท่ีเป;นเอกลักษณ�ของท(องถ่ินนั้นไว( อัน
เป;นการสร(างทุนทางสังคมและภูมิคุ(มท่ีดีให(แก&ชุมชนท(องถ่ินนะระยะยาว ส&วนการบริหารจัดการด(าน
ประชากรหรือแรงงานต&างชาตินั้น ผู(ให(ข(อมูลสําคัญบางรายได(มีการเสนอให(องค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ินท่ีมีความจําเป;น สามารถจัดต้ังศูนย�รองรับแรงงานพร(อมท้ังจัดทําข(อมูลเก่ียวกับแรงงาน
ต&างประเทศโดยประสานหน&วยงานเก่ียวข(อง เพ่ือเตรียมความพร(อมกรณีเกิดป.ญหากับแรงงาน
ต&างชาติหรือนักท&องเท่ียว นอกจากนี้ยังมีข(อเสนอแนะให(มีการจัดการเรียนการสอนด(านภาษาท่ีสาม
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแก&บุคลากร เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีอย&างจริงจัง ซ่ึงผู(ให(ข(อมูลสําคัญ
บางรายเสนอว&าควรให(มีการประเมินความสามารถของผู(เรียนก&อนเริ่มมีการเรียนการสอน การจัดกลุ&ม
ในการสอนแบ&งตามความรู(ของผู(เรียนเพ่ือจะได(จัดการเรียนการสอนได(ถูกต(องว&าใครควรได(รับการ
สอนในระดับใด 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว&า องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีการบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความ
พร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได(แก& ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(านการส&งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด( านการจัดระเบี ยบสั งคม ด( านการส& ง เสริมการค( าและการท&อง เ ท่ียว ด( านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ ด(านศิลปวัฒนธรรม และด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� โดยในภาพรวมมีความ
พร(อมอยู&ในระดับมาก สะท(อนให(เห็นว&าองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีความพร(อมในการเข(าสู&
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล(องกับ ดิเรก ป.ทมสิริวัฒน� และกอบกุล รายะนาคร (2552) ท่ี
อธิบายว&า การบริการสาธารณะของท(องถ่ินท่ีผ&านมามีคุณภาพมากข้ึน เช&น การจัดบริการศูนย�ดูแล
เด็กเล็ก มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�มาใช(กับการทําบัตรประชาชนและงานทะเบียนของเทศบาล
ซ่ึงทําให(ระยะเวลาท่ีประชาชนต(องรอรับบริการลดลง ในด(านการจัดสวัสดิการและเบี้ยยังชีพแก&
คนชรา คนพิการ และผู(ปvวยเอดส� ท่ีได(รับการบริการจากองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินดีข้ึน สอดคล(อง
กับผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให(แก&องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน 
(2551) ท่ีพบว&า ประชาชนส&วนใหญ&มีความพึงพอใจต&อการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ิน อย&างไรก็ตามการบริการสาธารณะถือว&าเป;นบทบาทหน(าท่ีท่ีสําคัญเป;นอย&างยิ่งขององค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินในการดูแลประชาชน ดังท่ี นันทวัฒน� บรมานันท� (2555) อธิบายว&า การบริการ
สาธารณะระดับท(องถ่ินเป;นภารกิจท่ีองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินดําเนินการแล(วมีผลกระทบกับองค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินและการบริการสาธารณะระดับท(องถ่ินเป;นภารกิจท่ีองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน
ดําเนินการตรงตามความต(องการของประชาชนในท(องถ่ิน โดยเฉพาะอย&างยิ่งการเข(าสู&ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ถือเป;นโจทย�ใหญ&สําหรับองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินของ
ไทย ดังท่ี วุฒิสาร ตันไชย (2556) อธิบายว&า บทบาทขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในการเตรียม
ความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป;นประเด็นหลักท่ีสําคัญขององค�กรปกครองส&วน
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ท(องถ่ินท้ังในด(านความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ความรับผิดชอบทางการเมือง 
(Political Responsibility) และความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) ดังนั้นองค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินจะต(องให(ความสนใจต&อความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ี
ประชาชน ชุมชน และจะต(องเตรียมรับมือกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเป;นผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต&อไป 
  ผลการวิจัย พบว&า สภาพแวดล(อมของการรวมกลุ&มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได(แก& ด(านเศรษฐกิจ ด(านการเมืองและความม่ันคง และด(านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต&อการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง
มีความจําเป;นอย&างยิ่งท่ีท(องถ่ินจะต(องเตรียมความพร(อมกับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากป.จจัย
ภายนอกท่ีเข(ามามีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนท่ี สอดคล(องกับรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให(แก&องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน (2556) ท่ีได(เสนอแนะแนวทางในการเตรียม
ความพร(อมของท(องถ่ินเพ่ือเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด(านต&างๆ ดังต&อไปนี้ คือ (1) พัฒนา
บุคลากรขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินให(มีความรู(ความเข(าใจในเรื่องเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย&างถูกต(อง (2) องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินต(องให(การสนับสนุนด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน     
(3) ผู(บริหารองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินต(องมีวิสัยทัศน� มีความคิดสร(างสรรค� พร(อมรับต&อการ
เปลี่ยนแปลงใหม&ๆ (4) ส&งเสริมสนับสนุนศักยภาพด(านวิชาการโดยร&วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาในท(องถ่ิน (5) การแก(ไขป.ญหาสาธารณสุขตามแนวชายแดน โรคติดต&อและโรค
ใหม&ๆ ป.ญหาอนามัยแม&และเด็กและการวางแผนครอบครัว ป.ญหาการเข(าถึงระบบบริการสาธารณสุข
ของชนกลุ&มน(อย กลุ&มชาติพันธุ�ต&างๆ และแรงงานต&างด(าวท่ีอาจเข(าไม&ถึงระบบบริการสาธารณสุข    
(6) ท(องถ่ินควรมีบทบาทในการเป;นท้ังผู(ประสานงานและผู(สนับสนุนองค�ความรู( ช&องทางการตลาด 
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนผู(ประกอบการรายย&อย (7) ผลกระทบจากตลาดเสรีและการค(า การลงทุนท่ี
กําลังจะเกิดข้ึนอาจจะกระทบการค(าระหว&างชุมชนท(องถ่ิน(8) องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินจะต(อง
ให(บริการข(อมูลการค(าการลงทุนแก&นักลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ(านศึกษาลู&ทางการลงทุนในแต&ละ
ท(องถ่ิน (9) ในการส&งเสริมสินค(าเพ่ือการส&งออก ท้ังผลผลิตทางการเกษตร สินค(าภายในชุมชน สินค(า
โอท็อป องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินจะต(องให(ความรู(แก&ประชาชน กลุ&มอาชีพ ในเรื่องกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (10) องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน
ต(องนําศักยภาพท่ีเป;นจุดแข็งของตนเองมาเป;นกลไกในการเตรียมความพร(อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
การเข(าสู&การเป;นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ผลการวิจัย พบว&า การบริหารจัดการขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน ได(แก& ด(าน
ความรับผิดและชอบต&อสาธารณะ ด(านการเน(นประชาชนเป;นสําคัญ ด(านการบริหารงานแบบมุ&ง
ผลสัมฤทธิ์ ด(านการบริหารแบบมืออาชีพ และด(านความเพียงพอของงบประมาณ มีผลต&อการบริการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สะท(อนให(เห็นว&าองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีแนวโน(มในการบริหารจัดการองค�กรโดยสอดคล(องกับ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม& (New Public Service) ในด(านของการรับใช(เพ่ือตอบสนอง
ความต(องการของประชาชนและส&วนรวม ในมิติด(านความรับผิดและชอบต&อสาธารณะและการเน(น
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ประชาชนเป;นสําคัญ (Denhardt, Robert B. & Denhardt, Janet Vinzant, 2007) นอกจากนี้ยัง
สอดคล(องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม& (New Public Management) ในมิติของการบริหาร
แบบมืออาชีพ การบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ และความเพียงพอของงบประมาณ (เรืองวิทย� เกษ
สุวรรณ (2556); Christopher Hood (1991); Osborne & Gaebler (1992) โดยเฉพาะด(านการ
คลังและงบประมาณนั้นเป;นป.จจัยสําคัญท่ีจะส&งผลต&อประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึง
จากผลการศึกษาของ วลัยพร ชิณศรี, ไททัศน�  มาลา และวิไลลักษณ� เรืองสม (2557) อธิบายว&า 
นโยบายการกระจายอํานาจของประเทศไทยควรเพ่ิมประเภทของภาษีและค&าธรรมเนียมท่ีท(องถ่ินได(
จัดเก็บได(ให(สอดคล(องกับสภาพเศรษฐกิจและการใช(ประโยชน�จากทรัพยากรของแต&ละพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะอย&างยิ่งการเข(าสู&ประคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ีท(องถ่ินจะต(องรับมือกับการ
เคลื่อนย(ายของทุนและแรงงานเข(ามาในท(องถ่ินเป;นจํานวนมาก ท้ังนี้ควรขยายฐานภาษีและเร&งรัดการ
ออกกฎหมาย อันได(แก& ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร(าง ภาษีสิ่งแวดล(อม ภาษีมรดก ภาษีทรัพย�สิน หรือ
ภาษีการบริโภคอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในท(องถ่ินหรือมีการใช(ประโยชน�จากทรัพยากรในพ้ืนท่ีในท(องถ่ินนั้นๆ 
โดยให(ท(องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน(าท่ีในการจัดเก็บเป;นหลัก 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และป.จจัยท่ีมีผลต&อการบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู(วิจัยจึงสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ&านทางข(อเสนอแนะจากการวิจัย อันได(แก& ข(อเสนอแนะระดับหน&วย
ปฏิบัติ ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย และข(อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต&อไป โดยมีรายละเอียด
ดังต&อไปนี้ 
 5.3.1 ข(อเสนอแนะระดับหน&วยปฏิบัติ 
  1. การเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น องค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ินควรมีบทบาทสําคัญท้ังในด(านการเมืองและความม่ันคง ด(านเศรษฐกิจ และด(านสังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย&างยิ่งด(านสังคมและวัฒนธรรมถือเป;นด(านท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของ
องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในการเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในฐานะท่ีเป;น
องค�กรหลักในการบริการสาธารณะและเป;นองค�กรท่ีมีความใกล(ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงจะต(อง
รับผิดชอบต&อวิถีชีวิตและความอยู&ดีมีสุขของประชาชน ดังนั้นท(องถ่ินจะต(องดําเนินการส&งเสริมให(
ประชาชนเกิดการเรียนรู(และเข(าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ(านในอาเซียน ควบคู&ไปกับการ
ส&งเสริมด(านศาสนา การศึกษา ภูมิป.ญญา และประเพณีท่ีดีงามในท(องถ่ิน รวมถึงอัตลักษณ�ทาง
วัฒนธรรมเพ่ือเป;นภูมิคุ(มกันในการปรับตัวต&อกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากภายนอก 
  2. บทบาทขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินนอกจากจะต(องจัดทําบริการสาธารณะท่ี
ดีแก&ประชาชนแล(ว ยังต(องให(ความรู(แก&บุคลากร เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีให(เกิดความต่ืนตัว
และได(ทราบข(อเท็จจริงว&าหากเปtดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล(วจะส&งผลกระทบต&อวิถีชีวิตและ
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ความเป;นอยู&ของประชาชนท้ังในแง&บวกและแง&ลบอย&างไรในระยะยาว เนื่องจากบริบทของท(องถ่ินแต&
ละแห&งล(วนแล(วแต&มีความหลากหลายในเชิงพ้ืนท่ีไม&ว&าจะเป;นด(านประชากร ด(านเศรษฐกิจ การ
ท&องเท่ียว วัฒนธรรม และการมีพ้ืนท่ีติดต&อกับประเทศเพ่ือนบ(าน อย&างไรก็ตามองค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ินจะต(องประสานความร&วมมือในการให(และรับฟ.งข(อมูลจากประชาชนโดยประสานงานกับ
หน&วยงานต&างๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี โดยการร&วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและหน&วยงานอ่ืนๆ 
ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีในการเผยแพร&ประชาสัมพันธ� นอกจากนี้ยังต(องสร(างความร&วมมือกันและระหว&าง
องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเช&นด(วยกันเองโดยเฉพาะท่ีมีพ้ืนท่ีติดต&อกัน ดังนั้นองค�กรปกครองส&วน
ท(องถ่ินต(องมีความพร(อมท่ีจะรับกับความซับซ(อนในด(านวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต&างหลากหลายอัน
เป;นผลจากการเปtดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  3. การเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป;นสิ่งท่ีท(าทายต&อการบริหารจัดการ
ท(องถ่ินและอํานาจหน(าท่ีขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในการเสริมสร(างความเป;นธรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ท้ังในมิติของทรัพย�สิน โอกาส อํานาจ และศักด์ิศรีความเป;นมนุษย� อย&างไรก็ตาม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ถือเป;นป.จจัยท่ีสําคัญในการเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ังในระดับ
ท(องถ่ินและระดับชาติ เพราะ คน คือหัวใจสําคัญของการพัฒนา ดังนั้นองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินจึง
ต(องมีบทบาทสําคัญในการร&วมสร(างความเป;นพลเมืองให(เกิดข้ึนแก&สมาชิกในสังคม  
  อย&างไรก็ตาม รัฐบาลกลางของไทยจะต(องเร&งกระจายอํานาจในการบริการสาธารณะ
ไปสู&ท(องถ่ินอย&างแท(จริง เพ่ือให(ท(องถ่ินมีอํานาจในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองตาม
เจตจํานงหลักของประชาชนในพ้ืนท่ีเป;นสําคัญ ท้ังในด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน การส&งเสริมคุณภาพชีวิต 
การจัดระเบียบสังคม การส&งเสริมการค(าและการท&องเท่ียว การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงหน&วยงานราชการการส&วนกลางและส&วน
ภูมิภาคจะต(องเร&งผ&องถ&ายภารกิจดังกล&าว พร(อมท้ังบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ และการขยาย
ฐานภาษีให(องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีอํานาจในการจัดเก็บเองได( เพ่ือให(สอดคล(องกับบทบาทและ
อํานาจหน(าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะท่ีดีแก&ประชาชน ดังข(อเสนอแนะระดับนโยบาย ดังต&อไปนี้ 
 5.3.2 ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือ
เตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู(วิจัยจึงสามารถจัดทําข(อเสนอแนะระดับ
นโยบาย ดังต&อไปนี้ 
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ภาพท่ี 5.1 การบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท่ีมา: ไททัศน� มาลา 
 
 1. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในด(านผลกระทบจากการวมกลุ&ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินจะต(องตระหนักและวางแผนเตรียมการ
รองรับ ดังต&อไปนี้ 
  1.1 ด(านการเมืองและความม่ันคง (APSC) ได(แก& การส&งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให(ได(รับการคุ(มครองและมีความเป;นอยู&ท่ีม่ันคงปลอดภัย การแก(ไขป.ญหายาเสพติด
และอาชญากรรมข(ามชาติ รวมถึงปlองกันและบรรเทาสาธารณะภัยทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
  1.2 ด(านเศรษฐกิจ (AEC) ได(แก& การเสริมสร(างความสามารถในการแข&งขันของ
ผลผลิตทางการเกษตร สินค(าภายในชุมชน และสินค(าโอท็อป การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานและการ
คมนาคมขนส&ง เพ่ือให(เกิดความเชื่อมโยงทางการค(าและการลงทุน และการเพ่ิมศักยภาพของท(องถ่ิน
ในการบริหารงานด(านการท&องเท่ียว อุตสาหกรรม การค(าและการลงทุน  
  1.3 ด(านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ถือเป;นด(านท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด
สําหรับบทบาทความรับผิดชอบขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน ดังนั้นจึงควรให(ความสําคัญกับการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือให(มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การพัฒนาทักษะ
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ฝdมือด(านแรงงานให(มีคุณภาพ ทักษะการใช(ภาษาต&างประเทศเพ่ือการสื่อสาร การสร(างความรู(ความ
เข(าใจเพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียนแก&ประชาชนและบุคลากรของท(องถ่ิน และการส&งเสริม
ให(กลุ&มแรงงานต&างด(าวเข(าถึงระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร�ด(านการบริหารจัดการภายในขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ิน อันมี
ผลท่ีสําคัญอย&างยิ่งต&อความพร(อมในการจัดทําบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินการ
เข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังนี้องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินจะต(องให(ความสําคัญกับ
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการองค�กรในด(านต&างๆ ดังต&อไปนี้  
  2.1 ด(านความรับผิดและชอบต&อสาธารณะอย&างสูงยิ่ง ได(แก& การส&งเสริมความ
รับผิดชอบขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข(อปฏิบัติต&างๆ ของทาง
ราชการ การเป;นองค�กรท่ีมีความรับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต&อชีวิตและความเป;นอยู&ของประชาชน และการ
เป;นหน&วยงานหลักในการแก(ไขป.ญหาสังคมในพ้ืนท่ี  
  2.2 การบริหารงานท่ีต(องคํานึงถึงหลักประชาธิปไตย ได(แก& การท่ีองค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินเป;นแหล&งเรียนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท้ังนี้ต(องเปtดโอกาสให(ประชาชนเข(ามามี
ส&วนร&วมในการกําหนดนโยบายของท(องถ่ิน ประชาชนได(รับการบริการสาธารณะด(วยความเสมอภาคและ
เท&าเทียมกันทุกฝvาย และการบริหารงานท่ีต(องยึดหลักความถูกต(องตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3 การมีใจให(บริการ ได(แก& การท่ีองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินในฐานะท่ีเป;น
องค�กรท่ีมีความใกล(ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจะต(องพยายามการลดเวลาและข้ันตอนในการให(บริการ
เพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินสามารถเป;นตัวกลางในการแก(ไข
หรือไกล&เกลี่ยป.ญหาความเดือดร(อนของประชาชนได(อย&างแท(จริง รวมถึงสามารถอํานวยความสะดวก
แก&ประชาชนในการรับบริการอย&างเป;นธรรม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป;นมนุษย�อย&างเท&าเทียมกัน 
  2.4 การบริหารงานท่ีเน(นประชาชนเป;นสําคัญ ได(แก& การส&งเสริมให(ประชาชนมี
บทบาทสําคัญยิ่งในการร&วมพัฒนาท(องถ่ินในฐานะท่ีเป;นพลเมือง การดําเนินนโยบาย โครงการหรือ
กิจกรรมในท(องถ่ินจะต(องเน(นให(ประชาชนเกิดความรู(สึกเป;นเจ(าของและหวงแหนท(องถ่ิน รวมถึงการ
มีช&องทางในการให(บริการแก&ประชาชนอย&างหลากหลายและเป;นธรรม  
  2.5 ด(านการบริหารแบบมืออาชีพ ได(แก& การส&งเสริมการบริหารงานท่ีมีความ
ชํานาญในการปฏิบัติหน(าท่ีโดยสามารถแก(ไขป.ญหาขององค�กรได(อย&างรวดเร็วและโปร&งใส การมีภาวะ
ผู(นําในการคิดและตัดสินใจ นอกจากนี้ยังต(องเปtดเผยข(อมูลให(ประชาชนสามารถตรวจสอบได(ทุกเม่ือ 
รวมท้ังความสามารถในการแข&งขันและทันต&อการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก  
  2.6 การลดขนาดองค�กรเพ่ือเพ่ิมความคล&องตัวในการบริหารงาน ได(แก& การท่ี
องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีการบริหารจัดการโดยเน(นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก&บุคลากร
ทุกฝvาย ลดความเป;นทางการของหน&วยงานลงเพ่ือให(สามารถทํางานได(อย&างยืดหยุ&น สะดวก รวดเร็ว 
และสามารถเข(าถึงป.ญหาความต(องการของประชาชนมากยิ่งข้ึน มีการบริหารงานท่ีต(องคํานึงถือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน โดยมีความพยายามในการใช(ประโยชน�จากวัสดุอุปกรณ� 
เครื่องมือและครุภัณฑ�ต&างๆ ท่ีมีอยู&อย&างคุ(มค&า รวมท้ังมีการทําสัญญาจ(างบริษัทเอกชนหรือหน&วยงาน
อ่ืนเพ่ือเข(ามาช&วยในการแบ&งเบาภาระงาน 
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  2.7 ด(านการบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ ได(แก& การส&งเสริมให(องค�กรมีการวาง
แผนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต&างๆ ไว(อย&างชัดเจน มีการลงมือปฏิบัติงานตามแผนการต&างๆ 
ท่ีกําหนดไว( และมีการตรวจสอบความถูกต(องแล(วนําข(อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมาเป;นบทเรียนเพ่ือ
ปรับปรุงแก(ไข  
  2.8 ด(านความเพียงพอของงบประมาณ ได(แก& การส&งเสริมให(องค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินการมีงบประมาณอย&างเพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ การท่ีท(องถ่ินมีความพยายาม
ในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได(โดยเฉพาะอย&างยิ่งรายได(ประเภทท(องถ่ินจัดเก็บเอง 
ความสามารถในใช(งบประมาณรายจ&ายได(สอดคล(องกับป.ญหาและความต(องการของประชาชน 
รวมท้ังการส&งเสริมให(องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีการจัดทํางบประมาณแบบมีส&วนร&วม (PB) 
 3. ยุทธศาสตร�การบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินควรให(ความสําคัญต&อการจัดทําบริการสาธารณะในด(านต&างๆ ท่ี
ท(องถ่ินได(มีการดําเนินการอยู&แล(วให(ดียิ่งข้ึนในประเด็นต&างๆ ดังต&อไปนี้  
  3.1 ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ได(แก& การส&งเสริมการก&อสร(างและปรับปรุงถนน
หนทางเพ่ือรองรับกับการขยายตัวด(านการลงทุนและการคมนาคมขนส&ง การจัดให(มีน้ําสะอาดเพ่ือ
การบริโภคและเพ่ือการเกษตรแก&ประชาชนอย&างเพียงพอตลอดปd และการจัดให(มีไฟฟlาและความส&อง
สว&างตามสถานท่ีสาธารณะ  
  3.2 ด(านการส&งเสริมคุณภาพชีวิต ได(แก& การส&งเสริมอาชีพเพ่ือสร(างรายได(ให(แก&
ประชาชนในพ้ืนท่ีอย&างต&อเนื่องการให(ความรู(แก&บิดามารดาหรือผู(ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
และมีการส&งเสริมและสนับสนุนให(เยาวชนหรือผู(สูงอายุรวมกลุ&มกันจัดทํากิจกรรมสร(างสรรค�  
  3.3 ด(านการจัดระเบียบสังคม ได(แก& การส&งเสริมการปlองกันป.ญหายาเสพติด
และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไป การเฝlาระวังป.ญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
โดยให(ประชาชนมีส&วนร&วมในการแก(ไขป.ญหา รวมถึงการจัดทําฐานข(อมูลเก่ียวกับประชากรแฝงและ
แรงงานต&างด(าวในพ้ืนท่ี  
  3.4 ด(านการส&งเสริมการค(าและการท&องเท่ียว ได(แก& การส&งเสริมการเปtดโอกาส
ให(ประชาชนในพ้ืนท่ีเข(ามามีส&วนร&วมในการอนุรักษ� พัฒนา และได(รับประโยชน�จากแหล&งท&องเท่ียวใน
พ้ืนท่ี การมีบทบาทสําคัญในการการเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและมีการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ�สถานท่ีท&องเท่ียวหรือสินค(าจากวิสาหกิจชุมชน  
  3.5 ด(านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ได(แก& การส&งเสริมการปลูกจิตสํานึกให(
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม การลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช(ประโยชน� และรับฟ.งความคิดเห็นจากผู(มีส&วนได(เสียทุก
ฝvายทุกครั้งก&อนท่ีจะมีการดําเนินงานท่ีส&งผลวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน และกระทบต&อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม  
  3.6 ด(านศิลปวัฒนธรรม ได(แก& การส&งเสริมให(ประชาชนเกิดการเรียนรู(และ
เข(าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ(านในอาเซียน การส&งเสริมด(านศาสนา ภูมิป.ญญาและประเพณีท่ี
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ดีงามในท(องถ่ิน รวมถึงให(ความสําคัญด(านเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป.ญญา
ท(องถ่ิน 
  3.7 ด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ถือเป;นป.จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการเตรียม
ความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นองค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินควรให(ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู&กับคุณธรรมจริยธรรม การเผยแพร&ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู&ประชาชนในท(องถ่ิน โดยการพัฒนาทักษะด(านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศอาเซียนแก&เยาวชนและบุคลากร รวมถึงการส&งเสริมศักยภาพด(านวิชาการและ
การศึกษา โดยสร(างความร&วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน&วยงานต&างๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
  โดยสรุปแล(ว แนวทางในการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินท่ี
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินต(อง
มีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพร(อมเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย&างน(อย 5 ประการ 
ได(แก& (1) องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินต(องมีบทบาทสําคัญในการร&วมสร(างความเป;นพลเมืองให(เกิดข้ึน
แก&สมาชิกในสังคม (2) องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินต(องมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร(างความเป;น
ธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ท้ังในมิติของทรัพย�สิน โอกาส อํานาจ และศักด์ิศรีความเป;น
มนุษย� (3) องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินต(องมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากคนถือเป;นป.จจัยท่ีสําคัญในการเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท้ังในระดับท(องถ่ินและระดับชาติ (4) รัฐบาลกลางจะต(องเร&งกระจายอํานาจในการบริการ
สาธารณะไปสู&ท(องถ่ินอย&างแท(จริง เพ่ือให(ท(องถ่ินมีอํานาจในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ตนเองตามเจตจํานงหลักของประชาชนในพ้ืนท่ีเป;นสําคัญ และ (5) ส&งเสริมการกระจายอํานาจ
ทางการคลังโดยการขยายฐานภาษีให(องค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินมีอํานาจในการจัดเก็บเองได( เพ่ือให(
สอดคล(องกับบทบาทและอํานาจหน(าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะท่ีดีแก&ประชาชนต&อไป 
 5.3.3 ข(อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต&อไป 
  1. ควรมีการศึกษาต&อยอดจากผลการวิจัยครั้งนี้ โดยการเน(นศึกษา องค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ(านหรือมีแรงงานต&างชาติเป;นจํานวนมากหรืออยู&ในเขต
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
  2. ควรมีการศึกษาโดยเน(นท่ีสภาพป.ญหาและการแก(ไขป.ญหาขององค�กรปกครอง
ส&วนท(องถ่ินในการเข(าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในมิติของขอบเขตอํานาจหน(าท่ี ความซํ้าซ(อนใน
การปฏิบัติงานกับหน&วยงานอ่ืน 
  3. ควรมีการศึกษาโดยเน(นบทบาทขององค�กรปกครองส&วนท(องถ่ินการร&วมสร(าง
ความเป;นพลเมืองให(เกิดข้ึนแก&สมาชิกในสังคม การเสริมสร(างความเป;นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลสําหรับการวิจัย 
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การวิเคราะห�ค#าดัชนีความสอดคล�องระหว#างข�อคําถามและวัตถุประสงค� 

(Item Objective Congruence Index: IOC) 
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แบบสอบถามการวิจัย (สําหรับผู�เช่ียวชาญ) 
การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

คําช้ีแจง 
 1. งานวิจัยนี้เปCนส#วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัด
ปทุมธานี 
 2. แบบสอบถามชุดนี้ แบ#งเปCน 4 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
  ตอนท่ี 2 ปSจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ#มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ตอนท่ี 3 ปSจจัยด�านการบริหารจัดการ 
  ตอนท่ี 4 ปSจจัยด�านการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู#ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ตอนท่ี 5 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามจะนําไปศึกษาเพ่ือประโยชน�การวิจัยและนําองค�ความรู�ไป
ใช�ในการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แก#องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินผู�วิจัยหวังเปCนอย#างยิ่งว#าจะได�รับ
ความอนุเคราะห�จากท#านในการตอบแบบสอบถามด�วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
 4. ขอความกรุณาจากท#านได�พิจารณาข�อคําถามและได�ให�ความคิดเห็นโดยการทํา
เครื่องหมาย �ลงในช#อง � ท่ีกําหนดไว�ในแต#ละข�อ ดังต#อไปนี้ 
 +1    สอดคล�อง  หมายถึง   แน#ใจว#าข�อคําถามวัดได�อย#างแน#นอน 
 0 ไม#แน#ใจ   หมายถึง   ไม#แน#ใจว#าข�อคําถามจะวัดได� 
 -1    ไม#สอดคล�อง หมายถึง   แน#ใจว#าข�อคําถามไม#สามารถวัดได�อย#างแน#นอน 
 
 

นายไททัศน�  มาลา 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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แบบสอบถามการวิจัย (สําหรับผู�เช่ียวชาญ) 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
 

ข�อมูลท่ัวไปขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน +1 0 -1 
1. องค�กรท#านมีจํานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม#นับรวมฝ[ายการเมือง) 
 �  น�อยกว#า 100 คน   �  101-200 คน 
 �  201-300 คน  �  300 คนข้ึนไป 

   

2. ขนาดองค�กร 
 �  ขนาดเล็ก               �  ขนาดกลาง 
 �  ขนาดใหญ# 

   

3. องค�กรท#านมีจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 
 �  น�อยกว#า 5,000 คน   �  5,001-10,000 คน 
 �  10,001-20,000 คน  �  20,000 คนข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ป8จจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ'มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ป8จจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ'มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน +1 0 -1 
การเมืองและความม่ันคง 
1. การให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ได�รับการ
คุ�มครองและมีความเปCนอยู#ท่ีม่ันคงปลอดภัย 

   

2. เกิดการเสริมส#งความร#วมมือด�านการป`องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ระหว#างประเทศ 

   

3. เกิดการพัฒนาความร#วมมือในการแก�ไขปSญหายาเสพติดและอาชญากรรม
ข�ามชาติ 

   

เศรษฐกิจ    
4. เกิดการเสริมสร�างความสามารถในการแข#งขันของผลผลิตทางการเกษตร 
สินค�าภายในชุมชน และสินค�าโอท็อป 

   

5. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส#ง เพ่ือให�เกิดความ
เชื่อมโยงทางการค�าและการลงทุน 

   

6. การเพ่ิมศักยภาพของท�องถ่ินในการบริหารงานด�านการท#องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน 

   

สังคมและวัฒนธรรม    
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือให�มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมท้ัง
ทักษะฝaมือและภาษาต#างประเทศ 

   

8. การสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียนแก#
ประชาชนและบุคลากรของท�องถ่ิน 

   

9. การส#งเสริมให�กลุ#มแรงงานต#างด�าวเข�าถึงระบบบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตอนท่ี 3 ป8จจัยด�านการบริหารจัดการ 
 

ป8จจัยด�านการบริหารจัดการ +1 0 -1 
ความรับผิดและชอบต'อสาธารณะ 
1. องค�กรของท#านปฏิบัติตามกฎระเบียบและข�อปฏิบัติต#างๆ ได�อย#างถูกต�อง 
ครบถ�วน 

   

2. องค�กรท#านเปCนหน#วยงานหลักในการแก�ไขปSญหาสังคมในพ้ืนท่ี    
3. องค�กรท#านมีความรับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต#อชีวิตและความเปCนอยู#ของประชาชน    
ความเป<นประชาธิปไตย    
1. องค�กรท#านเปdดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการกําหนดนโยบาย
ของท�องถ่ิน 

   

2. ประชาชนได�รับการบริการสาธารณะด�วยความเสมอภาคและเท#าเทียมกัน
ทุกฝ[าย 

   

3. องค�กรของท#านยึดหลักความถูกต�องตามครรลองของกฎระเบียบในการ
บริหารจัดการ 

   

การมีใจให�บริการ    
4. องค�กรท#านมีการลดเวลาและข้ันตอนในการให�บริการเพ่ือความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

   

5. องค�กรท#านสามารถเปCนตัวกลางในการแก�ไขหรือไกล#เกลี่ยปSญหาข�อขัดแย�ง
ของประชาชน 

   

6. องค�กรท#านอํานวยความสะดวกแก#ประชาชนในการรับบริการต#างๆ เสมือน
ญาติมิตร 

   

การเน�นประชาชนเป<นสําคัญ    
7. ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการร#วมพัฒนาท�องถ่ินในฐานะท่ีเปCนพลเมือง    
8. องค�กรของท#านดําเนินนโยบายโดยเน�นให�ประชาชนเกิดความรู�สึกเปCน
เจ�าของและหวงแหนท�องถ่ิน 

   

9. องค�กรท#านมีช#องทางในการให�บริการแก#ประชาชนอย#างหลากหลาย    
การบริหารแบบมืออาชีพ    
10. องค�กรท#านมีคณะผู�บริหารงานท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติหน�าท่ี
สามารถแก�ไขปSญหาขององค�กรได� 
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ป8จจัยด�านการบริหารจัดการ +1 0 -1 
11. องค�กรท#านมีการบริหารงานท่ีโปร#งใส เปdดเผยข�อมูลและสามารถ
ตรวจสอบได�ทุกเม่ือ 

   

12. องค�กรท#านมีความสามารถในการแข#งขันและทันต#อการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมภายนอก 

   

การลดขนาดองค%กร    
13. องค�กรท#านบริหารจัดการโดยเน�นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก#
บุคลากรทุกฝ[าย 

   

14. องค�กรท#านมีการทําสัญญาจ�างบริษัทเอกชนหรือหน#วยงานอ่ืนเพ่ือเข�ามา
ช#วยในการปฏิบัติงาน 

   

15. องค�กรท#านได�ใช�ประโยชน�จากวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือและครุภัณฑ�ต#างๆ ท่ี
มีอยู#อย#างคุ�มค#า 

   

การบริหารงานแบบมุ'งผลสัมฤทธิ์    
16. องค�กรท#านมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต#างๆ ไว�อย#าง
ชัดเจน 

   

17. องค�กรท#านมีการลงมือปฏิบัติงานตามแผนการต#างๆ ท่ีกําหนดไว�    
18. องค�กรท#านมีการตรวจสอบความถูกต�องแล�วนําข�อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานมาเปCนบทเรียนเพ่ือปรับปรุงแก�ไข 

   

งบประมาณ    
19. องค�กรท#านมีงบประมาณอย#างเพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ    
20. องค�กรท#านมีความพยายามในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได�    
21. องค�กรท#านใช�งบประมาณรายจ#ายได�สอดคล�องกับปSญหาและความ
ต�องการของประชาชน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



211 

ตอนท่ี 4 การบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

+1 0 -1 

โครงสร�างพ้ืนฐาน 
1. องค�กรท#านมีการก#อสร�างและปรับปรุงถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการ
ขยายตัวด�านการลงทุนและการคมนาคมขนส#ง 

   

2. องค�กรท#านจัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตรแก#
ประชาชนอย#างเพียงพอตลอดปa 

   

3. องค�กรท#านการจัดให�มีไฟฟ̀าและความส#องสว#างตามสถานท่ีสาธารณะ    
การส'งเสริมคุณภาพชีวิต    
4. องค�กรท#านมีการส#งเสริมอาชีพเพ่ือสร�างรายได�ให�แก#ประชาชนในพ้ืนท่ีอย#าง
ต#อเนื่อง 

   

5. องค�กรท#านมีการให�ความรู�แก#บิดามารดา หรือผู�ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน    
6. องค�กรท#านมีการส#งเสริมและสนับสนุนให�เยาวชนหรือผู�สูงอายุรวมกลุ#มกัน
จัดทํากิจกรรมสร�างสรรค� 

   

การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร�อย    
7. องค�กรท#านได�จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการป`องกันปSญหายาเสพติดและลด
อัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

   

8. องค�กรท#านมีการเฝ`าระวังปSญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดยให�ประชาชนมีส#วน
ร#วมในการแก�ไขปSญหา 

   

9. องค�กรท#านมีการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับประชากรแฝงและแรงงานต#างด�าว
ในพ้ืนท่ี 

   

การส'งเสริมการค�าและการท'องเท่ียว    
10. องค�กรท#านมีกิจกรรมท่ีเปdดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามามีส#วนร#วมใน
การอนุรักษ� พัฒนา และได�รับประโยชน�จากแหล#งท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

   

11. องค�กรท#านมีบทบาทในการเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน    
12. องค�กรท#านมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ�สถานท่ีท#องเท่ียวหรือสินค�าจาก
วิสาหกิจชุมชน 
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การการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

+1 0 -1 

การอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม    
13. องค�กรท#านมีการรณรงค�เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

   

14. องค�กรท#านมีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยก
ขยะเพ่ือนํากลับมาใช�ประโยชน� 

   

15. การดําเนินงานท่ีส#งผลกระทบต#อธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจะต�องรับฟSง
ความคิดเห็นจากผู�มีส#วนได�เสียทุกฝ[าย 

   

ศิลปวัฒนธรรม    
16. องค�กรท#านส#งเสริมให�ประชาชนเกิดการเรียนรู�และเข�าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน 

   

17. องค�กรท#านจัดให�มีกิจกรรมท่ีส#งเสริมด�านศาสนา ภูมิปSญญาและประเพณีท่ี
ดีงามในท�องถ่ิน 

   

18. องค�กรท#านให�ความสําคัญด�านเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปSญญาท�องถ่ิน 

   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%    
19. องค�กรท#านมีการเผยแพร#ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไปสู#ประชาชนในท�องถ่ิน 

   

20. องค�กรท#านมีการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศ
อาเซียนแก#เยาวชนหรือบุคลากร 

   

21. องค�กรท#านมีการส#งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�างความร#วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 
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ตอนท่ี 5 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

1. ท'านคิดว'าองค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินจะได�รับผลกระทบจากการเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อย'างไรบ�าง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
2. ท'านมีข�อเสนอแนะว'าองค%ปกครองส'วนท�องถ่ินต�องเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอย'างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. องค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินมีข�อจํากัดในการเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอย'างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ผลการวิเคราะห%ค'าดัชนีความสอดคล�องระหว'างข�อคําถามและวัตถุประสงค% 
(Item Objective Congruence Index: IOC) 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข�อมูลท่ัวไปขององค�กร 
 

ข�อมูลท่ัวไปขององค%กร 
ผู�เช่ียวชาญ 

 IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

 
1. องค�กรท#านมีจํานวนบุคลากร
ท้ังหมด (ไม#นับรวมฝ[ายการเมือง) 

+1 +1 0 0 +1 5 0.60 นําไปใช�ได� 

2. ขนาดองค�กร +1 +1 0 +1 +1 5 0.80 นําไปใช�ได� 
3. องค�กรท#านมีจํานวนประชากร
ในพ้ืนท่ี 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 นําไปใช�ได� 

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปSจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ#มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ'ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู�เช่ียวชาญ 

 IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

1. การเมืองและความม่ันคง 
1.1 การให�ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให�ได�รับการคุ�มครองและมีความ
เปCนอยู#ท่ีม่ันคงปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

1.2 การเสริมส#งความร#วมมือด�าน
การป`องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยระหว#างประเทศ 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 นําไปใช�ได� 

1.3 การพัฒนาความร#วมมือในการ
แก�ไขปSญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมข�ามชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 
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สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ'ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู�เช่ียวชาญ 
 IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
2. เศรษฐกิจ         
2.1 การเสริมสร�างความสามารถ
ในการแข#งขันของผลผลิตทาง
การเกษตร สินค�าภายในชุมชน 
และสินค�าโอท็อป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2.2 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
และการคมนาคมขนส#ง เพ่ือให�เกิด
ความเชื่อมโยงทางการค�าและการ
ลงทุน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2.3 การเพ่ิมศักยภาพของท�องถ่ิน
ในการบริหารงานด�านการ
ท#องเท่ียว อุตสาหกรรม การค�า
และการลงทุน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

3. สังคมและวัฒนธรรม         
3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
เพ่ือให�มีมาตรฐานการศึกษา
อาเซียน รวมท้ังทักษะฝaมือและ
ภาษาต#างประเทศ 

+1 +1 +1 -1 +1 5 0.60 นําไปใช�ได� 

3.2 การสร�างความรู�ความเข�าใจ
เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของ
อาเซียนแก#ประชาชนและบุคลากร
ของท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 -1 +1 5 0.60 นําไปใช�ได� 

3.3 การส#งเสริมให�กลุ#มแรงงาน
ต#างด�าวเข�าถึงระบบบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปSจจัยการบริหารจัดการ 
  

การบริหารจัดการภายในองค%กร
ปกครองส'วนท�องถ่ิน 

ผู�เช่ียวชาญ 
 IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
1. ความรับผิดและชอบต'อสาธารณะ 
1.1 องค�กรท#านปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข�อปฏิบัติต#างๆ 
ได�อย#างถูกต�อง ครบถ�วน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

1.2 องค�กรท#านเปCนหน#วยงานหลัก
ในการแก�ไขปSญหาสังคมในพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

1.3 องค�กรท#านมีความรับผิดชอบ
ท่ีสูงยิ่งต#อชีวิตและความเปCนอยู#
ของประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2. ความเป<นประชาธิปไตย         
2.1 องค�กรท#านเปdดโอกาสให�
ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการ
กําหนดนโยบายของท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2.2 ประชาชนได�รับการบริการ
สาธารณะด�วยความเสมอภาค
และเท#าเทียมกันทุกฝ[าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2.3 องค�กรของท#านยึดหลักความ
ถูกต�องตามครรลองของ
กฎระเบียบในการบริหารจัดการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

3. การมีใจให�บริการ         
3.1 องค�กรท#านมีการลดเวลาและ
ข้ันตอนในการให�บริการเพ่ือความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

3.2 องค�กรท#านสามารถเปCน
ตัวกลางในการแก�ไขหรือไกล#เกลี่ย
ปSญหาข�อขัดแย�งของประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 
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การบริหารจัดการภายในองค%กร
ปกครองส'วนท�องถ่ิน 

ผู�เช่ียวชาญ 
 IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
3.3 องค�กรท#านอํานวยความ
สะดวกแก#ประชาชนในการรับ
บริการต#างๆ เสมือนญาติมิตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

4. การเน�นประชาชนเป<นสําคัญ         
4.1 ประชาชนมีบทบาทในการ
พัฒนาท�องถ่ินในฐานะท่ีเปCน
พลเมือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

4.2 องค�กรท#านดําเนินนโยบาย
โดยเน�นให�ประชาชนเกิด
ความรู�สึกเปCนเจ�าของและหวง
แหนท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

4.3 องค�กรท#านมีช#องทางในการ
ให�บริการแก#ประชาชนอย#าง
หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

5. การบริหารแบบมืออาชีพ         
5.1 องค�กรมีคณะผู�บริหารงานท่ี
มีความชํานาญในการปฏิบัติ
หน�าท่ีสามารถแก�ไขปSญหาของ
องค�กรได� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

5.2 องค�กรท#านมีการบริหารงาน
ท่ีโปร#งใส เปdดเผยข�อมูลและ
สามารถตรวจสอบได�ทุกเม่ือ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

5.3 องค�กรท#านมีความสามารถ
ในการแข#งขันและทันต#อการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

6. การลดขนาดองค%กร          
6.1 องค�กรท#านมีการทําสัญญาจ�าง
บริษัทเอกชนหรือหน#วยงานอ่ืนเพ่ือ
เข�ามาช#วยในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 
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การบริหารจัดการภายในองค%กร
ปกครองส'วนท�องถ่ิน 

ผู�เช่ียวชาญ 
 IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
6.2 องค�กรท#านได�ใช�ประโยชน�
จากวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือและ
ครุภัณฑ�ต#างๆ ท่ีมีอยู#อย#างคุ�มค#า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

6.3 องค�กรท#านบริหารจัดการ
โดยเน�นการกระจายอํานาจใน
การตัดสินใจแก#บุคลากรทุกฝ[าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

7. การบริหารงานแบบมุ'งผลสัมฤทธิ์  
7.1 องค�กรท#านมีการวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต#างๆ ไว�อย#างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

7.2 องค�กรท#านมีการปฏิบัติงาน
ตามแผนการต#างๆ ท่ีกําหนดไว� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

7.3 องค�กรท#านมีการตรวจสอบ
ความถูกต�องแล�วนําข�อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานมาเปCนบทเรียน
เพ่ือปรับปรุงแก�ไข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

8. ความเพียงพอของงบประมาณ  
8.1 องค�กรมีงบประมาณอย#าง
เพียงพอในการจัดบริการ
สาธารณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

8.2 องค�กรพยายามในการเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดเก็บรายได� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

8.3 องค�กรท#านใช�งบประมาณ
รายจ#ายได�สอดคล�องกับปSญหา
และความต�องการของประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อม
เข�าสู#ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การการบริการสาธารณะของ
องค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือ

เตรียมความพร�อมเข�าสู'
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู�เช่ียวชาญ 

 IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน          
1.1 องค�กรท#านมีการก#อสร�างและ
ปรับปรุงถนนหนทางเพ่ือรองรับ
กับการขยายตัวด�านการลงทุนและ
การคมนาคมขนส#ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

1.2 องค�กรท#านจัดให�มีน้ําสะอาด
เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตร
แก#ประชาชนอย#างเพียงพอตลอดปa 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

1.3 องค�กรท#านการจัดให�มีไฟฟ̀า
และความส#องสว#างตามสถานท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2. ด�านการส'งเสริมคุณภาพชีวิต          
2.1 องค�กรท#านมีการส#งเสริม
อาชีพเพ่ือสร�างรายได�ให�แก#
ประชาชนในพ้ืนท่ีอย#างต#อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2.2 องค�กรท#านมีการให�ความรู�แก#
บิดามารดา หรือผู�ปกครองในการ
เลี้ยงดูบุตรหลาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

2.3 องค�กรท#านมีการส#งเสริมและ
สนับสนุนให�เยาวชนหรือผู�สูงอายุ
รวมกลุ#มกันจัดทํากิจกรรมสร�างสรรค� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

3. การจัดระเบียบสังคม         
3.1 องค�กรท#านได�จัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับการป`องกันปSญหายา
เสพติดและลดอัตราการติดยาเสพ
ติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

 



220 

การการบริการสาธารณะของ
องค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือ

เตรียมความพร�อมเข�าสู'
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู�เช่ียวชาญ 

 IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

3.2 องค�กรท#านมีการเฝ`าระวัง
ปSญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดยให�
ประชาชนมีส#วนร#วมในการแก�ไข
ปSญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

3.3 องค�กรท#านมีการจัดทํา
ฐานข�อมูลเก่ียวกับประชากรแฝง
และแรงงานต#างด�าวในพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

4. ด�านการส'งเสริมการค�าและการท'องเท่ียว  
4.1 องค�กรท#านมีกิจกรรมท่ีเปdด
โอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามา
มีส#วนร#วมในการอนุรักษ� พัฒนา 
และได�รับประโยชน�จากแหล#ง
ท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

4.2 องค�กรท#านมีบทบาทสําคัญใน
การเพ่ิมขีดความสามารถของ
วิสาหกิจชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

4.3 องค�กรท#านมีการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ�สถานท่ีท#องเท่ียว
หรือสินค�าจากวิสาหกิจชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

5. ด�านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.1 องค�กรมีการรณรงค�เพ่ือปลูก
จิตสํานึกให�ประชาชนตระหนักถึง
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

5.2 องค�กรมีการจัดกิจกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยก
ขยะเพ่ือนํากลับมาใช�ประโยชน� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 
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การการบริการสาธารณะของ
องค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือ

เตรียมความพร�อมเข�าสู'
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู�เช่ียวชาญ 

 IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

5.3 องค�กรท#านมีกิจกรรมรณรงค�
การปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

5.4 กิจกรรมท่ีส#งผลต#อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมจะต�องรับฟSงความ
คิดเห็นจากผู�มีส#วนได�เสียทุกฝ[าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

6. ด�านศิลปวัฒนธรรม  
6.1 องค�กรท#านส#งเสริมให�
ประชาชนเกิดการเรียนรู�และเข�าใจ
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�าน
ในอาเซียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

6.2 องค�กรท#านจัดให�มีกิจกรรมท่ี
ส#งเสริมด�านศาสนา ภูมิปSญญาและ
ประเพณีท่ีดีงามในท�องถ่ิน 

+1 +1 0 0 +1 5 0.60 นําไปใช�ได� 

6.3 องค�กรท#านให�ความสําคัญด�าน
เอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปSญญาท�องถ่ิน 

+1 +1 0 0 +1 5 0.60 นําไปใช�ได� 

7. ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%  
7.1 องค�กรท#านมีการเผยแพร#
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู#
ประชาชนในท�องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

7.2 องค�กรท#านมีการพัฒนาทักษะ
ด�านภาษาอังกฤษหรือภาษา
ประเทศอาเซียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 

7.3 องค�กรท#านมีการส#งเสริม
ศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�าง
ความร#วมมือกับสถาบันการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช�ได� 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห�ค#าความเช่ือถือได�จากแบบสอบถาม 

ท่ีใช�ในการวัดโดยวิธีประมาณค#าความเช่ือถือได�ค#า Alpha ตามแบบ Cronbach’ Alpha 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข�อมูลท่ัวไปขององค�กร 
 

ข�อมูลท่ัวไปขององค%กร Cronbach’ Alpha 
1. องค�กรท#านมีจํานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม#นับรวมฝ[ายการเมือง) 0.8630 
2. ขนาดองค�กร 0.8585 
3. องค�กรท#านมีจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 0.8635 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปSจจัยผลกระทบจากการรวมกลุ#มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ'มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Cronbach’ Alpha 

1. ด�านการเมืองและความม่ันคง  
1.1 การให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ได�รับ
การคุ�มครองและมีความเปCนอยู#ท่ีม่ันคงปลอดภัย 

0.8564 

1.2 การเสริมส#งความร#วมมือด�านการป`องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ระหว#างประเทศ 

0.8560 

1.3 การพัฒนาความร#วมมือในการแก�ไขปSญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมข�ามชาติ 

0.8554 

2. ด�านเศรษฐกิจ  
2.1 การเสริมสร�างความสามารถในการแข#งขันของผลผลิตทาง
การเกษตร สินค�าภายในชุมชน และสินค�าโอท็อป 

0.8543 

2.2 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส#ง เพ่ือให�เกิด
ความเชื่อมโยงทางการค�าและการลงทุน 

0.8555 

2.3 การเพ่ิมศักยภาพของท�องถ่ินในการบริหารงานด�านการท#องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน 

0.8544 

3. สังคมและวัฒนธรรม  
3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือให�มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน 
รวมท้ังทักษะฝaมือและภาษาต#างประเทศ 

0.8556 

3.2 การสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน
แก#ประชาชนและบุคลากรของท�องถ่ิน 

0.8562 

3.3 การส#งเสริมให�กลุ#มแรงงานต#างด�าวเข�าถึงระบบบริการสาธารณสุข 
และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

0.8534 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปSจจัยการบริหารจัดการภายในองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
 

การบริหารจัดการภายในองค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน Cronbach’ Alpha 

1. ความรับผิดและชอบต'อสาธารณะ  
1.1 องค�กรท#านปฏิบัติตามกฎระเบียบและข�อปฏิบัติต#างๆ ได�อย#าง
ถูกต�อง ครบถ�วน 

0.9379 

1.2 องค�กรท#านเปCนหน#วยงานหลักในการแก�ไขปSญหาสังคมในพ้ืนท่ี 0.8562 
1.3 องค�กรท#านมีความรับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต#อชีวิตและความเปCนอยู#ของ
ประชาชน 

0.8564 

2. ความเป<นประชาธิปไตย  
2.1 องค�กรท#านเปdดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการกําหนด
นโยบายของท�องถ่ิน 

0.8558 

2.2 ประชาชนได�รับการบริการสาธารณะด�วยความเสมอภาคและเท#า
เทียมกันทุกฝ[าย 

0.8567 

2.3 องค�กรของท#านยึดหลักความถูกต�องตามครรลองของกฎระเบียบใน
การบริหารจัดการ 

0.8580 

3. การมีใจให�บริการ  
3.1 องค�กรท#านมีการลดเวลาและข้ันตอนในการให�บริการเพ่ือความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

0.8572 

3.2 องค�กรท#านสามารถเปCนตัวกลางในการแก�ไขหรือไกล#เกลี่ยปSญหาข�อ
ขัดแย�งของประชาชน 

0.8553 

3.3 องค�กรท#านอํานวยความสะดวกแก#ประชาชนในการรับบริการต#างๆ 
เสมือนญาติมิตร 

0.8562 

4. การเน�นประชาชนเป<นสําคัญ  
4.1 ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการร#วมพัฒนาท�องถ่ินในฐานะท่ีเปCน
พลเมือง 

0.8548 

4.2 องค�กรท#านดําเนินนโยบายโดยเน�นให�ประชาชนเกิดความรู�สึกเปCน
เจ�าของและหวงแหนท�องถ่ิน 

0.8533 

4.3 องค�กรท#านมีช#องทางในการให�บริการแก#ประชาชนอย#างหลากหลาย 0.8556 
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การบริหารจัดการภายในองค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน Cronbach’ Alpha 

5. การบริหารแบบมืออาชีพ  
5.1 องค�กรมีคณะผู�บริหารงานท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติหน�าท่ี
สามารถแก�ไขปSญหาขององค�กรได� 

0.8569 

5.2 องค�กรท#านมีการบริหารงานท่ีโปร#งใส เปdดเผยข�อมูลและสามารถ
ตรวจสอบได�ทุกเม่ือ 

0.8548 

5.3 องค�กรท#านมีความสามารถในการแข#งขันและทันต#อการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมภายนอก 

0.8548 

6. การลดขนาดองค%กร   
6.1 องค�กรท#านมีการทําสัญญาจ�างบริษัทเอกชนหรือหน#วยงานอ่ืนเพ่ือ
เข�ามาช#วยในการปฏิบัติงาน 

0.8555 

6.2 องค�กรท#านได�ใช�ประโยชน�จากวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือและครุภัณฑ�
ต#างๆ ท่ีมีอยู#อย#างคุ�มค#า 

0.8555 

6.3 องค�กรท#านบริหารจัดการโดยเน�นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
แก#บุคลากรทุกฝ[าย 

0.8573 

7. การบริหารงานแบบมุ'งผลสัมฤทธิ์   
7.1 องค�กรท#านมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต#างๆ ไว�
อย#างชัดเจน 

0.8587 

7.2 องค�กรท#านมีการปฏิบัติงานตามแผนการต#างๆ ท่ีกําหนดไว� 0.8590 
7.3 องค�กรท#านมีการตรวจสอบความถูกต�องแล�วนําข�อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานมาเปCนบทเรียนเพ่ือปรับปรุงแก�ไข 

0.8570 

8. ความเพียงพอของงบประมาณ   
8.1 องค�กรมีงบประมาณอย#างเพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ 0.8549 
8.2 องค�กรพยายามในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได� 0.8563 
8.3 องค�กรท#านใช�งบประมาณรายจ#ายได�สอดคล�องกับปSญหาและความ
ต�องการของประชาชน 

0.8545 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมเข�าสู#ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อม
เข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Cronbach’ 
Alpha 

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   
1.1 องค�กรท#านมีการก#อสร�างและปรับปรุงถนนหนทางเพ่ือรองรับกับการ
ขยายตัวด�านการลงทุนและการคมนาคมขนส#ง 

0.8557 

1.2 องค�กรท#านจัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเกษตรแก#ประชาชน
อย#างเพียงพอตลอดปa 

0.8542 

1.3 องค�กรท#านการจัดให�มีไฟฟ̀าและความส#องสว#างตามสถานท่ีสาธารณะ 0.8563 
2. ด�านการส'งเสริมคุณภาพชีวิต   
2.1 องค�กรท#านมีการส#งเสริมอาชีพเพ่ือสร�างรายได�ให�แก#ประชาชนในพ้ืนท่ีอย#าง
ต#อเนื่อง 

0.8560 

2.2 องค�กรท#านมีการให�ความรู�แก#บิดามารดา หรือผู�ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร
หลาน 

0.8562 

2.3 องค�กรท#านมีการส#งเสริมและสนับสนุนให�เยาวชนหรือผู�สูงอายุรวมกลุ#มกัน
จัดทํากิจกรรมสร�างสรรค� 

0.8542 

3. การจัดระเบียบสังคม  
3.1 องค�กรท#านได�จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการป`องกันปSญหายาเสพติดและลด
อัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

0.8544 

3.2 องค�กรท#านมีการเฝ`าระวังปSญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีโดยให�ประชาชนมีส#วน
ร#วมในการแก�ไขปSญหา 

0.8534 

3.3 องค�กรท#านมีการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับประชากรแฝงและแรงงานต#างด�าว
ในพ้ืนท่ี 

0.8564 

4. ด�านการส'งเสริมการค�าและการท'องเท่ียว   
4.1 องค�กรท#านมีกิจกรรมท่ีเปdดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามามีส#วนร#วมใน
การอนุรักษ� พัฒนา และได�รับประโยชน�จากแหล#งท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

0.8551 

4.2 องค�กรท#านมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 0.8549 
4.3 องค�กรท#านมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ�สถานท่ีท#องเท่ียวหรือสินค�าจาก
วิสาหกิจชุมชน 

0.8542 
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การบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อม
เข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Cronbach’ 
Alpha 

5. ด�านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ  
5.1 องค�กรมีการรณรงค�เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

0.8564 

5.2 องค�กรมีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือ
นํากลับมาใช�ประโยชน� 

0.8558 

5.3 องค�กรท#านมีกิจกรรมรณรงค�การปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 0.8537 
5.4 กิจกรรมท่ีส#งผลต#อธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจะต�องรับฟSงความคิดเห็นจากผู�
มีส#วนได�เสียทุกฝ[าย 

0.8542 

6. ด�านศิลปวัฒนธรรม   
6.1 องค�กรท#านส#งเสริมให�ประชาชนเกิดการเรียนรู�และเข�าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน 

0.8540 

6.2 องค�กรท#านจัดให�มีกิจกรรมท่ีส#งเสริมด�านศาสนา ภูมิปSญญาและประเพณีท่ีดี
งามในท�องถ่ิน 

0.8569 

6.3 องค�กรท#านให�ความสําคัญด�านเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปSญญาท�องถ่ิน 

0.8560 

7. ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%   
7.1 องค�กรท#านมีการเผยแพร#ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไปสู#ประชาชนในท�องถ่ิน 

0.8555 

7.2 องค�กรท#านมีการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศ
อาเซียนแก#เยาวชนหรือบุคลากร 

0.8541 

7.3 องค�กรท#านมีการส#งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดยสร�างความร#วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 

0.8556 

 
Reliability Coefficients    58 items 
Alpha  (α)  =   0.8597            
Standardized item alpha =   0.9392 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

คําช้ีแจง 
 1. งานวิจัยนี้เปCนส#วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ�  
 2. แบบสอบถามชุดนี้ แบ#งเปCน 5 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
  ตอนท่ี 2 ปSจจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ#มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ตอนท่ี 3 ปSจจัยด�านการบริหารจัดการ 
  ตอนท่ี 4 ปSจจัยด�านความพร�อมขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินในการเข�าสู#ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
  ตอนท่ี 5 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามจะนําไปศึกษาเพ่ือประโยชน�การวิจัยและนําองค�ความรู�ไป
ใช�ในการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แก#องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินผู�วิจัยหวังเปCนอย#างยิ่งว#าจะได�รับ
ความอนุเคราะห�จากท#านในการตอบแบบสอบถามด�วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
 
 
     

ไททัศน�  มาลา 
(นายไททัศน�  มาลา) 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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แบบสอบถามการวิจัย 
การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ส'วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปขององค%กร 
 
1. องค�กรท#านมีจํานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม#นับรวมฝ[ายการเมือง) 
 � น�อยกว#า 50 คน   � 51-100 คน 
 � 101-200 คน  � 200 คนข้ึนไป 
 
2. ขนาดองค�กร 
 � ขนาดเล็ก   � ขนาดกลาง   � ขนาดใหญ#  
 
3. องค�กรท#านมีจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี 
 � น�อยกว#า 5,000 คน   � 5,001-10,000 คน 
 � 10,001-20,000 คน   � 20,000 คนข้ึนไป 
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ส'วนท่ี 2 ป8จจัยด�านสภาพแวดล�อมของการรวมกลุ'มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ข�อ 
สภาพแวดล�อมของการรวมกลุ'มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับผลกระทบ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

การเมืองและความม่ันคง 
4 การให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให�ได�รับการคุ�มครองและมีความเปCนอยู#
ท่ีม่ันคงปลอดภัย 

     

5 การเสริมส#งความร#วมมือด�านการป`องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยระหว#างประเทศ 

     

6 การพัฒนาความร#วมมือในการแก�ไขปSญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรมข�ามชาติ 

     

เศรษฐกิจ 
7 การเสริมสร�างความสามารถในการแข#งขันของ

ผลผลิตทางการเกษตร สินค�าภายในชุมชน และ
สินค�าโอท็อป 

     

8 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส#ง 
เพ่ือให�เกิดความเชื่อมโยงทางการค�าและการลงทุน 

     

9 การเพ่ิมศักยภาพของท�องถ่ินในการบริหารงานด�าน
การท#องเท่ียว อุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน 

     

สังคมและวัฒนธรรม 
10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือให�มีมาตรฐาน

การศึกษาอาเซียน รวมท้ังทักษะฝaมือและ
ภาษาต#างประเทศ 

     

11 การสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือตระหนักถึง
ความสําคัญของอาเซียนแก#ประชาชนและบุคลากร
ของท�องถ่ิน 

     

12 การส#งเสริมให�กลุ#มแรงงานต#างด�าวเข�าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ส'วนท่ี 3 ป8จจัยด�านการบริหารจัดการขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
 

ข�อ การบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

ความรับผิดและชอบต'อสาธารณะ 
13 องค�กรท#านปฏิบัติตามกฎระเบียบและข�อปฏิบัติ

ต#างๆ ได�อย#างถูกต�อง ครบถ�วน 
     

14 องค�กรท#านเปCนหน#วยงานหลักในการแก�ไขปSญหา
สังคมในพ้ืนท่ี 

     

15 องค�กรท#านมีความรับผิดชอบท่ีสูงยิ่งต#อชีวิตและ
ความเปCนอยู#ของประชาชน 

     

ความเป<นประชาธิปไตย 
16 องค�กรท#านเปdดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส#วน

ร#วมในการกําหนดนโยบายของท�องถ่ิน 
     

17 ประชาชนได�รับการบริการสาธารณะด�วยความ
เสมอภาคและเท#าเทียมกันทุกฝ[าย 

     

18 องค�กรของท#านยึดหลักความถูกต�องตามครรลอง
ของกฎระเบียบในการบริหารจัดการ 

     

การมีใจให�บริการ 
19 องค�กรท#านมีการลดเวลาและข้ันตอนในการ

ให�บริการเพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     

20 องค�กรท#านสามารถเปCนตัวกลางในการแก�ไขหรือ
ไกล#เกลี่ยปSญหาข�อขัดแย�งของประชาชน 

     

21 องค�กรท#านอํานวยความสะดวกแก#ประชาชนใน
การรับบริการต#างๆ เสมือนญาติมิตร 

     

การเน�นประชาชนเป<นสําคัญ 
22 ประชาชนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการร#วมพัฒนา

ท�องถ่ินในฐานะท่ีเปCนพลเมือง 
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ข�อ การบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

23 องค�กรของท#านดําเนินนโยบายโดยเน�นให�
ประชาชนเกิดความรู�สึกเปCนเจ�าของและหวงแหน
ท�องถ่ิน 

     

24 องค�กรท#านมีช#องทางในการให�บริการแก#
ประชาชนอย#างหลากหลาย 

     

การบริหารแบบมืออาชีพ 
25 องค�กรท#านมีคณะผู�บริหารงานท่ีมีความชํานาญใน

การปฏิบัติหน�าท่ีสามารถแก�ไขปSญหาขององค�กรได� 
     

26 องค�กรท#านมีการบริหารงานท่ีโปร#งใส เปdดเผย
ข�อมูลและสามารถตรวจสอบได�ทุกเม่ือ 

     

27 องค�กรท#านมีความสามารถในการแข#งขันและทัน
ต#อการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก 

     

การลดขนาดองค%กร  
28 องค�กรท#านบริหารจัดการโดยเน�นการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจแก#บุคลากรทุกฝ[าย 
     

29 องค�กรท#านมีการทําสัญญาจ�างบริษัทเอกชนหรือ
หน#วยงานอ่ืนเพ่ือเข�ามาช#วยในการปฏิบัติงาน 

     

30 องค�กรท#านได�ใช�ประโยชน�จากวัสดุอุปกรณ� 
เครื่องมือและครุภัณฑ�ต#างๆ ท่ีมีอยู#อย#างคุ�มค#า 

     

การบริหารงานแบบมุ'งผลสัมฤทธิ์  
31 องค�กรท#านมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมหรือ

โครงการต#างๆ ไว�อย#างชัดเจน 
     

32 องค�กรท#านมีการปฏิบัติงานตามแผนการต#างๆ ท่ี
กําหนดไว� 

     

33 องค�กรท#านมีการตรวจสอบความถูกต�องแล�วนํา
ข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมาเปCนบทเรียนเพ่ือ
ปรับปรุงแก�ไข 
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ข�อ การบริหารจัดการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

งบประมาณ  
34 องค�กรท#านมีงบประมาณอย#างเพียงพอในการ

จัดบริการสาธารณะ 
     

35 องค�กรท#านมีความพยายามในการเพ่ิมศักยภาพใน
การจัดเก็บรายได� 

     

36 องค�กรท#านใช�งบประมาณรายจ#ายได�สอดคล�องกับ
ปSญหาและความต�องการของประชาชน 

     

 
ส'วนท่ี 4 การบริการสาธารณะของององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ข�อ 
การบริการสาธารณะของององค%กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  
37 องค�กรท#านมีการก#อสร�างและปรับปรุงถนนหนทาง

เพ่ือรองรับกับการขยายตัวด�านการลงทุนและการ
คมนาคมขนส#ง 

     

38 องค�กรท#านจัดให�มีน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและ
เพ่ือการเกษตรแก#ประชาชนอย#างเพียงพอตลอดปa 

     

39 องค�กรท#านการจัดให�มีไฟฟ̀าและความส#องสว#าง
ตามสถานท่ีสาธารณะ 

     

ด�านการส'งเสริมคุณภาพชีวิต  
40 องค�กรท#านมีการส#งเสริมอาชีพเพ่ือสร�างรายได�

ให�แก#ประชาชนในพ้ืนท่ีอย#างต#อเนื่อง 
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ข�อ 
การบริการสาธารณะของององค%กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

41 องค�กรท#านมีการให�ความรู�แก#บิดามารดา หรือ
ผู�ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

     

42 องค�กรท#านมีการส#งเสริมและสนับสนุนให�เยาวชน
หรือผู�สูงอายุรวมกลุ#มกันจัดทํากิจกรรมสร�างสรรค� 

     

การจัดระเบียบสังคม 
43 องค�กรท#านได�จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการป`องกัน

ปSญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

     

44 องค�กรท#านมีการเฝ`าระวังปSญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีโดยให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการแก�ไขปSญหา 

     

45 องค�กรท#านมีการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับ
ประชากรแฝงและแรงงานต#างด�าวในพ้ืนท่ี 

     

ด�านการส'งเสริมการค�าและการท'องเท่ียว  
46 องค�กรท#านมีกิจกรรมท่ีเปdดโอกาสให�ประชาชนใน

พ้ืนท่ีเข�ามามีส#วนร#วมในการอนุรักษ� พัฒนา และ
ได�รับประโยชน�จากแหล#งท#องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

     

47 องค�กรท#านมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 

     

48 องค�กรท#านมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ�สถานท่ี
ท#องเท่ียวหรือสินค�าจากวิสาหกิจชุมชน 

     

ด�านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ 
49 องค�กรท#านมีการรณรงค�เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�

ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

     

50 องค�กรท#านมีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณ    
ขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช�
ประโยชน� 

     

 



236 

ข�อ 
การบริการสาธารณะของององค%กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

51 องค�กรท#านมีกิจกรรมรณรงค�การปลูกต�นไม�เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

     

52 การดําเนินงานท่ีส#งผลกระทบต#อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจะต�องรับฟSงความคิดเห็นจากผู�มีส#วน
ได�เสียทุกฝ[าย 

     

ด�านศิลปวัฒนธรรม  
53 องค�กรท#านส#งเสริมให�ประชาชนเกิดการเรียนรู�และ

เข�าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านในอาเซียน 
     

54 องค�กรท#านจัดให�มีกิจกรรมท่ีส#งเสริมด�านศาสนา 
ภูมิปSญญาและประเพณีท่ีดีงามในท�องถ่ิน 

     

55 องค�กรท#านให�ความสําคัญด�านเอกลักษณ�ทาง
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปSญญาท�องถ่ิน 

     

ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%  
56 องค�กรท#านมีการเผยแพร#ความรู�ความเข�าใจ

เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู#ประชาชน
ในท�องถ่ิน 

     

57 องค�กรท#านมีการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศอาเซียนแก#เยาวชนหรือ
บุคลากร 

     

58 องค�กรท#านมีการส#งเสริมศักยภาพด�านวิชาการโดย
สร�างความร#วมมือกับสถาบันการศึกษา 
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ส'วนท่ี 5 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
1. ท'านคิดว'าองค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินจะได�รับผลกระทบจากการเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน อย'างไรบ�าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
2. ท'านมีข�อเสนอแนะว'าองค%ปกครองส'วนท�องถ่ินต�องเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอย'างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
3. องค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินมีข�อจํากัดในการเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อย'างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ�สําหรับการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ%สําหรับการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นายไททัศน� มาลา 
นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

 

1. ท'านคิดว'า องค%กรปกครองส'วนท�องถ่ินของท'านจะได�รับผลกระทบจากการรวมกลุ'มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อย'างไร? (เช'น ด�านการเมืองและความม่ันคง, ด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม
และวัฒนธรรม) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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2. ท'านคิดว'า ป8จจุบันองค%กรของท'านมีการบริหารจัดการภายในเป<นอย'างไร? และให�ความสําคัญ
กับประเด็นใดเป<นสําคัญ (เช'น ความรับผิดและชอบต'อสาธารณะ, การใช�หลักประชาธิปไตยใน
การบริหารจัดการ, การมีใจให�บริการ) การเน�นประชาชนเป<นสําคัญ, การบริหารแบบมืออาชีพ, 
มีการลดขนาดองค%กร, การบริหารงานแบบมุ'งผลสัมฤทธิ์, ความเพียงพอของงบประมาณ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. ท'านคิดว'า ป8จจุบันองค%กรของท'านมีความพร�อมในการเข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม' 
 

 �  พร�อม  �  ไม#พร�อม  �  ไม#แน#ใจ 
 
4. ท'านคิดว'า องค%กรของท'านจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู'ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยให�ความสําคัญต'อประเด็นใดเป<นสําคัญ (เช'น ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน, 
ด�านงานส'งเสริมคุณภาพชีวิต, ด�านการจัดระเบียบสังคม, ด�านพาณิชยกรรมและการท'องเท่ียว, 
ด�านการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ,ด�านศิลปวัฒนธรรม, ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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5. ท'านคิดว'า ข�อจํากัดขององค%กรของท'านในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือเตรียมความพร�อม
เข�าสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
6. ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ผู�ให�ข�อมูล…………………………………………………………………………………………………………………………...… 
ตําแหน#ง…………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
หน#วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อําเภอ……………………………………………………………….จังหวัด………………………………………………………… 
วันท่ีให�ข�อมูล……………………………...........................................……………………………………………………… 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล ไททัศน�  มาลา 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 6 เมษายน 2528 
สถานท่ีเกิด จังหวัดบุรีรัมย� 
ท่ีอยู'ป(จจุบัน 1 หมู' 20 คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 13180 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2550 
 
 
พ.ศ. 2554 

 
รัฐศาสตร�บัณฑิต (เกียรตินิยม)  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเรียนดี) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร�  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (NIDA) 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2554 - ป(จจุบัน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหน'งหนCาท่ีการงานป(จจุบัน อาจารย�ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี 

ท่ีทํางานป(จจุบัน 1 หมู' 20 คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 13180 

รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีไดCรับ ทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ทุนสนับสนุนการทําดุษฎีนิพนธ� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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