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การประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น :
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
APPLICABILITY OF NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH TO LOCAL
ADMINISTRATION : A CASE STUDY OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION IN MUANG DISTRICT PATHUMTHANI PROVINCE
อุทัย จันทรรัตนกานต์ ธนกฤต โพธิ์เงิน
Uthai Chanthararattanakan, Thanakrit Phongoen
บทคัดย่อ
บทความเรื่ อ งการประยุ ก ต์ ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ม าใช้ ใ นการ
บริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ใน
การบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ ประชาชน
ที่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเมืองปทุมธานี จัง หวัดปทุมธานี 5 องค์การ
จํานวน 394 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ สมาชิก องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง
ปทุมธานี จั งหวัดปทุมธานี 5 องค์การๆ ละ 4 คน รวมจํ านวน 20 คน กลุ่ มที่ 3 ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในขั้นพื้นฐาน แต่ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยังมีสัดส่วนที่น้ อยมาก แต่ส่ว นใหญ่ก็ยังมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
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องค์การบริหารส่วนตําบล และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
มาใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น ด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจุบันท้องถิ่นเองก็ดําเนินการได้ดีและเกรง
ว่าหากมีการนําหลักการบางหลักการมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลจะทําให้
ประชาชนต้องเสียค่าบริการแพงขึ้นในขณะที่คุณภาพการบริหารอาจจะไม่ดีขึ้น
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐพอสมควร
และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนําหลักการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการ
บริ ห ารงานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตํ าบล แต่ ก็ยั งมี ความห่ ว งกัง วลในประเด็ นของการทุ จริ ต
คอรัปชั่น เนื่องจากอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะมีมากขึ้น และเห็นว่าระบบการ
บริหารงานภาครัฐเดิมนั้น ยังมีความเหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดย
เห็นว่าความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยเห็นว่าความไม่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานส่วนตําบลที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลมาจากตัวบุคคลมากกว่าระบบ แต่
ส่วนใหญ่ก็ให้ข้อเสนอแนะว่า หากจําเป็ นต้อนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้การนําหลักการบริหารดังกล่าวมาใช้เกิดผลดี
ต่อการบริหารงานของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
คาสาคัญ : การประยุกต์หลักการบริหาร, การจัดการภาครัฐแนวใหม่,การบริหารงานท้องถิ่น
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Abstract

The purposes of this research were 1) to applicability of new public
management approach to local administration : A case study of Sub-district
administrative organization in Muang district Pathumthani province. 2) to the
application as well as the relevant factors. The data were collected by using a
constructed questionnaire with the samples are one people living in the area of
Sub-district Administration Organization. Muang PathumThani Organization
Pathumthani. The samples include two members of Sub-district Administrative
Organization, Muang PathumThani Pathumthani 20 persons. Group 3 Chief Executive
5 persons, using simple random sampling. The instrument used for data collection,
data analysis, using a questionnaire. Data were analyzed using frequencies and
percentages.
The results of research are as follow :
The analysis of the said information indicated that most people
had basic understanding of the administration of Sub-district Administrative
Organization (SAOs) but lacked the interest and participation in checking the
administration of the SAOs. However, the majority were satisfied with the
services of the SAOs and opposed the idea of using the new public
management approach in local administration mainly because they were of
the view that the SAOs were already doing a good job and that if the new
public management approach was to be applied in the administration of
the SAOs they might have to pay more for the service while the quality
of the services may not improve. And The most administers
had
considerable understanding of public management. In addition, they also
supported the application of the new public management approach in the
administration of the SAOs. However, they were still concerned about
corruption as the Presidents the SAO would have more power under the
new public management approach.
Keywords: Applicabilty Management Applied, Modern State Management
Local Administration.
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แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) หรือ
เรี ย กว่ า “การจั ด การนิ ย ม (Managerialism)” หรื อ “การบริ ห ารภาครั ฐ ที่ อ าศั ย ระบบตลาด
(Market-based Public Administration)” หรือ “รัฐบาลแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
Government)” (Rueang Wit Ketsuwan, 2002) เป็นแนวคิดทางการบริหารที่ถูกนํามาใช้ตั้งแต่
ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การบริหารภาครัฐมีความทันสมัย (Wikipedia
Encyclopedia สื บค้ นใน http://en.wikipedia.org/wiki/New_Puplic_ Management)
เนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันไม่อาจตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และความเจริญก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมนั้นมีโครงสร้างที่ใหญ่โ ต
เทอะทะ มีกฎระเบียบที่ยุ่งยากจุกจิกหลายขั้นตอนจนทําให้เกิดความล่าช้าของระบบราชการหรือที่
เรียกว่า เรดเทป (Red tape) ให้ความสําคัญกับปัจจัยนําเข้าและกระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ไม่เหมาะสม ระบบการจ้างงานจนเกษียณ การ
ผูกขาดการดําเนินงานที่ไม่จําเป็น เหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
ในปั จจุบั น ได้ จึ งมี การเสนอแนวคิด/หลั กการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public
Management) ที่ให้ความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการบริหารงาน การปรับโครงสร้าง
องค์ กรให้ เ ล็ กลง ในลั กษณะ จิ๋ ว แจ๋ ว กระจาย การบริห ารงานบุ ค คลที่ เ น้น ประสิ ทธิ ภ าพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสําคัญกับตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน การลดภาระงานของภาครัฐที่ไม่จําเป็นโดย
การให้เอกชนเข้ามาดําเนินการ หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) การจ้างเหมาเอกชนให้
ดําเนินงานในงานบางอย่างประเภท (Outsourcing) การเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งได้มีก ารนําแนวคิดนี้ไปใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐใน
หลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น
โดยได้มีการนําแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในหลายหน่วยงานของภาครัฐที่สําคัญ
อาทิสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ หรือ กพร. ซึ่งได้เริ่มมีการปฏิรูปการบริหาร
จัดการทั้งในเรื่องการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การใช้
การบริหารงานแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ (Result Based Management) หรือแม้แต่การตราและ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฯลฯ แต่
ในส่วนของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏความชัดเจน
ในเรื่ อ งของการนํ า หลั ก การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ แนวใหม่ ม าใช้ เ ท่ า ใดนั ก (Naphat
Khlongsuepkhao, 2010 )
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ม าใช้ ใ นการ
บริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี และ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้
ในการบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การประยุกต์หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น :
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research ประชากร 1.การวิจัยเชิงปริมาณ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 5 องค์การ จํานวน 26,023
คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 394 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 5 องค์การๆ ละ 4 คน รวมจํานวน 20 คน 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 คน องค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ฉาง,องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกระแชง,องค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง,องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางพูด, และองค์การบริหารส่วนตําบลสวนพริกไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่และค่าร้อยละ

4. สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน 5 แห่ง จํานวนทั้งสั้น 394 คน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่เป็นตัวอย่าง 5 แห่งจํานวนทั้งสิ้น 20 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
ของท้องถิ่น จํานวน 5 คน
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ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.88 รองลงมา มีเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 41.12 มีอายุอยู่ในช่วง 25-60 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 55.33 มีการศึกษาใน
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 31.73 ประกอบอาชีพทําการเกษตร คิดเป็นร้อยละ
37.31 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001–15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.46 มีระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่มากกว่า 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.56 และเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีตําแหน่งอื่น
ในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 76.90
ประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารส่วนตําบลในขั้นพื้นฐาน เช่น มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นฝ่าย
บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็ นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาจากเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไปและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่มีอํานาจในการกําหนดและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเองทั้งหมด แต่ในประเด็นที่
ซับซ้อนลงไป เช่น สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีอํานาจในการถอดถอนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือมิใช่แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้นที่มีสิทธิเสนอให้ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ ประชาชนส่วนใหญ่ถึงกว่าร้อยละ 80 ไม่ทราบ แต่ส่วนใหญ่ก็ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง เช่น สิทธิในการเสนอความต้องการหรือความเดือดร้อน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล
แก้ไข สิทธิในการคัดค้านหากเห็นว่าการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อตนเอง และสิทธิในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รวมทั้งทราบว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องเสี ยภาษีให้กับท้องถิ่นรวมทั้งควรเข้าไปมีส่ ว นร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ถึงแม้ผลการศึกษาจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีความรู้ และความเข้าใจขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตน แต่
กลับพบว่าประชาชนมีความสนใจในการตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลน้อยมาก เริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ถึงแม้จะมีสัดส่วนที่สูง
กว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมตําบล และการเข้าร่วมประชุมสภา แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่น้อย และ
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของการเข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม พบว่า เหตุผลสําคัญที่
ประชาชนเข้าร่วมประชุม ก็คือ อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอยากเสนอความเดือดร้อนหรือ
ความต้องการของตนเองให้ท้องถิ่นแก้ไข ส่วนเหตุผลที่ประชาชนไม่ไปเข้าร่วมประชุมได้ข้อค้นพบที่
น่าสนใจว่าเกิดจากการที่ไม่ได้รับเชิญมากที่สุดและรองลงมา คือไม่ทราบว่ามีการประชุม
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ประเด็นของความสนใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น การขอดูข้อมูลรายรับ-รายจ่าย การเสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบลออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
การเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีสัดส่วนที่น้อยมาก เพียงประมาณร้อยละ 7.3
เท่านั้น แต่สําหรับประเด็นการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กาบริหาร
ส่วนตําบล จัดขึ้นพบว่าประชาชนได้รับทราบและสนใจเข้าร่วมถึงประมาณร้อยละ 80 ซึ่งช่องทาง
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงมากที่สุด ได้แก่ หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
รองลงมาได้แก่คําบอกเล่าของผู้นําชุมชน แต่ช่องทางข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยตรงนั้น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้น้ อย และในส่วนของกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจใน
การเข้าร่วมมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ
สําหรับประเด็นการตรวจสอบการบริหารงานและการให้บริการประชาชน โดยการ
ร้องเรียนนั้นพบว่ามีเพียงร้อยละ 5.40 เท่านั้น แต่ผลการศึกษานี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชั ดเจนว่า
ประชาชนไม่มีความสนใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งนี้
เนื่องจากการร้องเรียนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ผิด
ระเบียบและไม่เป็นธรรม หากองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ และไม่เป็น
ธรรม ประชาชนก็ไม่จําเป็นต้องร้องเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมิได้เจาะลึกลงไปในประเด็น
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลว่า มีการปฏิบัติที่ผิดระเบียบหรือไม่ เป็นธรรมหรือไม่
ดังนั้น ประเด็นนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอน เป็นแต่เพียงการนําข้อมูลมาประกอบกับข้อมูลอื่นๆ
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เท่านั้น
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในปัจจุบันส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจุบัน เน้นในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและเห็นว่าการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลส่งผลดีต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนสําหรับประเภทของงานสาธารณะที่ต้องการให้องค์การบริห ารส่ วนตําบล
ดําเนินการมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปร่ งใสใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าโปร่งใสหรือไม่
และความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังค่อนข้างมี
ความพึงพอใจ ในการบริการและความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือเกินกว่าร้อยละ 50
ไม่เห็นด้วยกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งในส่วนของหลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าบริการ (User pay) และการให้
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เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะโดยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลในปัจจุบัน
สามารถดําเนินการเองได้อยู่แล้ว และเกรงว่าหากให้ เอกชนเข้ามามีส่ว นในการจัดทําบริการ
สาธารณะ จะทําให้ประชาชนต้องเสียค่าบริการแพงขึ้น
กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการที่จะประยุกต์หลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง สําหรับประเด็นความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในหลายประเด็น เช่น ทราบว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
เป็นแนวทางการบริหารที่เน้นการลดบทบาทในการดําเนินกิจการสาธารณะบางอย่างที่ไม่จําเป็น
และการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะที่ไม่ใช่สินค้าสาธารณะ
(Public goods) ทราบว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวทางการบริหารที่เพิ่มอิสระใน
การบริหารงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้น และทราบว่าหลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่า บริการ
หรือ User pay เป็นหลักการที่สําคัญประการหนึ่ง แต่ประเด็นที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ทราบ ได้แก่
ประเด็นที่ว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไม่เน้นการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งไม่เน้นการสรรหาบุคลากรมาเพิ่ม และไม่ได้ทําให้องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น
ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ใน
การบริหารงานของท้องถิ่น นั้น กลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยในการนําหลักการบางหลักการมาใช้
เช่น การนําระบบประเมินผลงานมาใช้ในการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่ วน
ร่วมในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การมี
ระบบให้รางวัล หรือโบนัสแก่พนักงาน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีลักษณะแบนราบ (Flat
Organization) เน้นการทํางานแบบทีมงานมากขึ้น และยังเห็นว่าควรลดบทบาทของอําเภอและ
จังหวัด ในการกํากับและตรวจสอบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ถึงแม้ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในหลายประเด็น แต่ก็
ยังมีความเป็นห่วงกังวลในส่วนของการให้อิสระแก่ผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจากเกรงว่าหาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะมีอํานาจมากเกินไป จะเป็นการทําให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้
ง่ายขึ้นอีกทั้งบางหลั กการอาจจะไม่เหมาะกับการนํามาใช้ในการบริห ารงานของท้องถิ่น เช่น
หลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าบริการ (User pay) เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นภาระให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งอาจเกิดการไม่ยอมรับเพราะประชาชนทุกคนก็เสียภาษีให้กับรัฐอยู่แล้ว
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5. อภิปรายผลการวิจัย

จากผู้การวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
จากผลการวิ จั ย พบว่า ความคิด เห็ นของประชาชนต่อกรณีการนํ าหลั กการบริ ห าร
จัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือเกินกว่าร้อยละ 50
ไม่เห็นด้วยกับการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งในส่วนของหลักการผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายค่าบริการ และการให้เอกชนเข้ามี
ส่ว นร่ ว มในการจั ดทําบริ การสาธารณะโดยเห็นว่าองค์การบริห ารส่ว นตําบลในปัจจุบันสามารถ
ดําเนินการเองได้อยู่แล้ว และเกรงว่าหากให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดทําบริการสาธารณะ จะทํา
ให้ ป ระชาชนต้อ งเสี ย ค่าบริ ก ารแพงขึ้ น ส่ ว นผู้ บริห ารส่ ว นใหญ่ เห็ นด้ ว ยในการนํา หลั กการบาง
หลักการมาใช้ เช่น การนําระบบประเมินผลงานมาใช้ในการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
การมีระบบให้รางวัล หรือโบนัสแก่พนักงาน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีลักษณะแบนราบ
เน้นการทํางานแบบทีมงานมากขึ้น และยังเห็นว่าควรลดบทบาทของอําเภอและจังหวัด ในการกํากับ
และตรวจสอบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของผลงานวิจัย
ของ Phirasit Khamnuansin (2006) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการและความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทางและนโยบายกระจายอํานาจว่า หัวใจของ
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ที่การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้ความพยายามและความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่จะต้องช่วยกัน
ผลักดันให้เพิ่มงบประมาณของประเทศที่จะใช้ไปเพื่อการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมและ
ให้แก่การศึกษาที่ต้องปฏิรูปและเน้นการเรียนรู้ตามแนวทางของสังคม หรือองค์การแห่งการเรียนรู้
ให้มากขึ้น หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนและงบประมาณ การพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ก็จะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ผลประโยชน์โดยตรงเฉพาะหน้าจะตกอยู่กับนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือทางอ้อมกับผู้
ประมูลงานก่อสร้าง การวิจัยฉบับนี้เน้นว่า “การพัฒนาประชาชน คือการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” การ
พัฒนาประชาชนนับว่าเป็นการพัฒนาที่ทําให้ ประชาชนมีอิสรภาพจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่มี
โอกาสเลือกบุคคลที่ดีเพื่อเข้าสู่ระบบการปกครอง ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hokwana chuphen (2012) ที่ศึกษาเรื่อง
หลักการประยุกต์ และปัญหาพื้นฐานบางประการของหลักการการจัดการภาครัฐใหม่ (New Public
Management ) กล่าวว่า การจัดการภาครัฐใหม่เป็นการพัฒนาการของระบบการบริหารงาน
ภาครัฐ เนื่องจากหลักการบริหารงานแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
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ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ภาครัฐจะต้องทําหน้าที่แข่งขันกับกระแสโลกาภิวัตน์ การบริหารงานภาครัฐ
ที่ใช้ระบบและวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมทั้งหมดจึงยังไม่เพียงพอการจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้
มิใช่เรื่องใหม่ทั้งหมดแต่เป็นเพียงการนําเทคนิคทางการบริหารจัดการในรายละเอียดบางประการมา
ประยุกต์เพิ่มเติมเข้ากับหลักการบริหารงานแบบเดิม (Traditional Management) เป็นส่วนใหญ่
และเห็นว่าการบริหารงานแบบดั้งเดิม เช่น ทฤษฎีของ Elton Mayo หรือทฤษฎีของ Federick W.
Taylor ก็มีข้อดีและมีหลักเกณฑ์การควบคุม ตลอดจนกํากับการบริหารทําให้เกิดประโยชน์และมี
ความเป็นธรรมต่อสังคมอยู่แล้วค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบอยู่บ้าง
แต่ก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและยังคงไม่มีทฤษฎีใดมาลบล้างได้ หลักการปฏิรูปโดยใช้กลไก
ของ New Public Management โดยการปล่อยให้กลไกตลาดจัดหาสินค้าและบริการได้อย่าง
เพี ย งพอรั ฐ บาลมี บ ทบาทเพี ย งกํ า กั บ หรื อ ควบคุ ม โดยกฎหมายเท่ า นั้ น เมื่ อ นํ า หลั ก การนี้ ม า
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งยังมีจุดอ่อนด้านการเมืองที่ขาดความต่อเนื่อง และจุดอ่อนด้านการ
บริหาร คือ ระเบียบกฎหมายและกลไกการควบคุมของภาครัฐที่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงจึงทําให้เกิดการฉวยโอกาสจากนักธุรกิจที่ทําให้รัฐหรือสังคมเสียเปรียบจากการ
หลบเลี่ยงภาษี มีการรวมตัวกันสร้างอํานาจต่อรองจนรัฐบาลต้องทําตาม และยังเป็นช่องทางให้
ประเทศไทยอยู่ในฐานะเสียเปรียบจากประเทศที่เข้ามาลงทุนจากกฎหมายการค้าเสรี นอกจากนี้การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสังคมว่าเหมาะสมหรือไม่ ระบบ
การบริหารรัฐของไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกๆ
ด้ า นเสี ย ก่ อ น
การควบคุ ม คุ ณ ภาพและหลั ก การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบทางการบริ ห าร
(Administrative Accountability) ซึ่งเป็นแนวคิดของการบริหารแบบเดิมก็ยังไม่มีการดําเนินการ
อย่างจริงจัง แต่กลับสรุปว่ามีความจําเป็นต้องใช้หลักการจัดการใหม่แทนระบบเดิม และเห็นว่าใน
การนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐของไทยโดย ก.พ.ร. นั้น
เป็นการนํามาประยุกต์ใช้โดยขาดการวิเคราะห์และการประเมินผลอย่างแท้จริงทําให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี เนื่องจากการเมืองของไทยที่ขาดความต่อเนื่อง กลไกและบทบาทการกํากับ ดูแล
ตรวจสอบ ของภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากการดําเนินงานของ
รัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนและจะนําหลักการจัดการภาครัฐใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สําเร็จและเกิดผลดีได้
ก็ต่อเมื่อภาครัฐมีบทบาทกํากับหรือควบคุมที่มีประสิทธิภาพไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากมีผู้
แสวงหาผลประโยชน์จากการดําเนินงานของรัฐดังเช่นที่เป็นอยู่เท่านั้น
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6. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการระดมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อรับทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และก่อให้เกิดการยอมรับ
6.2 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดรูปแบบและทิศทางการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทําการศึกษาถึงผลดี และผลเสียของการนํารูปแบบการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ มาใช้กั บ ท้ องถิ่นอย่า งถ่ องแท้ และจะต้อ งมี การวางแผนการ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบและเป็นแบบค่อยเป็น ค่อยไป รวมทั้งต้องมีแผนระยะยาว มีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนด้วย
6.3 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ท้องถิ่น ทั้งในด้านบุคลากร ได้แก่
นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ และในด้านงบประมาณของท้องถิ่น รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีรายได้เ พียงพอที่จะ
ใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น ไม่ต้องคอยพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น ส่งเสริมให้ท้องถิ่น
สามารถออกข้อบัญญัติในจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม หรือการขยายฐานการจัดเก็บ
ภาษีบางชนิด ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6.4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น มีแนวทางที่หลากหลาย ดังนั้น การจะนํา
แนวทางใดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่ควรกําหนดให้ทุกแห่งใช้แนวทางเดียวกันโดยมิได้มีการศึกษาถึง
ความเหมาะสม เพราะวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ผลดีกับท้องถิ่นหนึ่ง แต่ไม่อาจ
รับประกันได้ว่าจะใช้ได้ดีกับอีกท้องถิ่นหนึ่ง ดังนั้น จะต้องมีการศึกษาและให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการ
ที่เลือกแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน แต่ทั้งนี้จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้แนวทางที่เหมาะกับท้องถิ่นของตนได้
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