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เกาะคาโมเดล: ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21*
ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคา และนาเสนอ
รูปแบบการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคา ภายใต้การบริหารในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และการศึกษาภาคสนามแบบมีส่วนร่วม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสัมมนา
วิชาการ และจัดการสนทนากลุ่ม โดยทาการศึกษาจาก ผู้บริหาร ข้าราชการและพนั กงานเทศบาล ผู้นาและ
ประชาชนในตาบล และ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยการนาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดการวางหลักยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น มากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อค้นพบสาคัญ ที่สามารถนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคา
คือ ความเป็นเมืองแห่งความร่วมมือ ที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ นอกจากจะทาให้การ
ดาเนินงานทุกอย่างประสบความสาเร็จแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักสามัคคี ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรของคน
ในชุมชนท้องถิ่น เกิดเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สังคมแห่งความเอื้ออาทร เละเป็นเมืองที่คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตที่มี
ความสุขอย่างสมดุล ที่สอดคล้องเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของตาบลเกาะคา ดังนั้ น เทศบาล
ตาบลเกาะคา จึงควรนารูปแบบเมืองแห่งความร่วมมือมาใช้เพื่อตอบสนองสิ่งที่ท้าทาย นาไปสู่บริการสาธารณะ
ที่ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งสู ง สุ ด พร้ อ มทั้ ง ก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ภายใต้ ก ารบริ ห าร
ในศตวรรษที่ 21
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Koh-Kha Model: The Strategy for Balanced Local Administration
in the Twenty-First Century*
Nathdanai Pratuangboriboon **
Abstract
This qualitative research aimed to study the local administration of Koh- Kha municipality and
present the local administration model of Koh-Kha municipality under the administration in the twenty first
century. Data were collected through documentary study, participatory study, in-depth interviews, scholars
seminar, and focus group discussion from municipality administrators and officers, leaders and population
in communities, public administration experts. Results from the data processed and analyzed as well as
various factors are based on new public administration theory, sustainable developme nt theory and local
organization strategic planning determine the conceptual framework.
The important findings that can be determining as the local administration strategy of Koh-Kha
municipality is the collaborative city, that all sectors take part in administration participation. In addition
to the achievement of operation, it has to contribute unity, solidarity and generosity of the people, be getting
into livable community, generosity society and the people living with balanced happiness in the community.
All the above mentioned are in accordance with the economic system, social and environmental aspects of
Koh- Kha municipality. Therefore, Koh- Kha municipality should apply collaborative city to adapt and
respond to new challenge, contribute to the most benefit of public services for people, including an approach
to be the excellent organization under administration in the twenty-first century.
Keywords: Koh-Kha Model, Strategy, Balanced Local Administration, Twenty-First Century
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บทนา
ศตวรรษที่ 21 โลกได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ “Globalization” ที่ส่งผล
กระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยจุลชีพ ชินวรรโณ
(2557, น. 284) ระบุว่า Globalization เป็นปรากฏการณ์ของกระบวนการระดับโลกในการขยายปฏิสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน นาไปสู่การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ขณะที่
ในยุคโลกาภิวัตน์ มีข้อสรุปที่เด่นชัดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่า การรวมศูนย์อานาจการปกครองและ
งบประมาณไว้ ที่ ส่ ว นกลางหรื อ รั ฐ บาลกลาง เป็ น สิ่ ง ที่ ล้ า หลั ง และด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมยุคใหม่ ดังนั้น การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นปกครองตัวเอง และ
สร้างฐานการคุ้มครองตัวเอง จึงเป็นอานาจใหม่ที่ต้องส่งเสริมอย่างจริงจัง (พิทยา ว่องกุล, 2551, น. 77)
กระแสโลกาภิวัตน์เป็นเหตุให้หลายประเทศทั่วโลกต้องปฏิรูประบบราชการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตร ส่งผลให้เกิดแนวคิดหลักในการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ ด้วยการนาหลักการบริหารและการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในระบบราชการที่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง ที่ อั ม พร ธ ารงลั ก ษณ์ (2553, น. 34)
ให้ความเห็นว่า การบริหารภาครัฐแนวใหม่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และทาให้เห็ นเส้นแบ่งแยก
ระหว่างแนวคิดการบริหารรัฐกิจดั้งเดิมกับการบริหารยุคปฏิรูป ด้วยการนาแนวคิดจากสายเศรษฐศาสตร์
และการจัดการนิยมจากภาคธุรกิจเอกชนมาประยุกต์ใช้ รัฐจาเป็นต้องเสียสละอานาจการบริหารปกครอง
บางอย่าง มอบอานาจให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปันผลประโยชน์และความเสี่ยง
โดยที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งสนองผลประโยชน์ของส่วนรวม จึงต้องนาองค์
ความรู้ที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อความเข้าใจในการบริหารงานของภาครัฐที่เป็นสหวิทยาการ ประกอบ
ไปด้วย ความเข้าใจในเรื่องของสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ การเมืองการปกครอง การบริหาร
และกฎหมาย เพื่อการปรับตัวในการบริหารงานภาครัฐ จึงเป็นการมองถึงแนวโน้มในการนาเอาเทคนิค
วิ ธี ก ารในหน่ ว ยงานของภาคธุ ร กิ จ เอกชนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ สร้ า งระบบการแข่ ง ขั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น
ในระบบราชการมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามส าคั ญ ในการบริ ห ารงานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งเต็ ม ที่
(ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์, 2557, น. 25-26)
จากเหตุ ผ ลข้ า งต้น จึ ง ส่ ง ผลให้ ประเทศไทยได้ มีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบราชการ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศด้วยการปฏิรูประบบราชการและการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เหตุผล
เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากท้องถิ่นย่อมรู้ถึงปัญหา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560

18

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

และความต้องการของท้องถิ่นเองดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
ไปสู่ระดับท้องถิ่น ดังนั้นการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น จึงเป็นการสะท้อนถึงปรัชญาทางการบริ หาร
ที่นาหลั กการสมั ย ใหม่ มาประยุ กต์ ใช้ การปรั บลดขนาดขององค์ การให้ มีข นาดเล็ ก ลง และกระจาย
ไปทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ย นกระบวนทัศ น์ของการบริ หารงานภาครัฐ ด้วยการทาให้ร ะบบ
ราชการมีความทันสมัย สามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลเกาะคา ให้ความสาคัญต่อการบริหารท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่ดี มีสุข
ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยการพยายามที่จะขับเคลื่อน พัฒนาและยกระดับให้เป็นตาบลน่าอยู่
เริ่มจากการสร้างจิตสานึกความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น และสร้างวิถีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
จากบุคคล ชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกตาบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลเกาะคาที่ระบุว่า “เกาะคาเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก
การบริ หาร การเมื องโปร่ ง ใส ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อ ม พร้ อมสู่ สั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ สั งคมเอื้ออาทรและ
ชุมชนเข้มแข็ง” จนทาให้เทศบาลตาบลเกาะคาได้รับรางวัลด้านการบริหารงานท้องถิ่นเป็นจานวนมาก อาทิ
รางวัลพระปกเกล้า ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจาปี 2553
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2556 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เทศบาลตาบลเกาะคา จะประสบผลสาเร็จในการบริหารท้องถิ่น จนได้รับ
รางวั ล จ านวนมาก แต่ นั่ น เป็ น เพี ย งแค่ ค วามส าเร็ จ ในบางประเด็ น และช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง เท่ า นั้ น
ซึ่งแนวทางในการบริหารท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงวิธีการให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ค่ า นิ ย มในเรื่ อ งของการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยการนาปัจจัยที่สาคัญขององค์การทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา เพื่อพัฒนาระบบ
กระบวนการ เทคนิคหรือวิธีการที่ทันสมัย และยังต้องคานึงถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมอบอานาจ
และการกระจายอานาจ การสร้างความเสมอภาค และเป็นธรรม รวมถึงการให้ความสาคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมากขึ้น เพื่อตอบสนองการทางานให้มีความรวดเร็วและทันต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารท้องถิ่นเพื่ อการ
ปรับตัวและแสวงหาแนวทางใหม่ ให้ตอบสนองสิ่งที่ท้าทาย เช่น การให้อานาจการทางานเป็นทีม การ
กาหนดตารางที่ยืดหยุ่น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลิตภาพในการดาเนินงาน นาไปสู่บริการสาธารณะที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างสูงสุด พร้อมทั้งก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ภายใต้การบริหารในศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคา
2. เพื่ อ น าเสนอรู ป แบบการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลเกาะคา ภายใต้ ก ารบริ ห าร
ในศตวรรษที่ 21
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การตรวจเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้นาเอาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมาทาการศึกษาทบทวน วิเคราะห์ถึงความสาคัญด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้
หลั ก การบริ ห ารภาครั ฐ ในศตวรรษที่ 21 รวมถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก าหนดเป็ น กรอบแนวคิ ด
ในการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย
1. ทฤษฎี การจั ด การภาครั ฐ และการจั ด การภาครั ฐแนวใหม่ มี ลักษณะร่ วมที่ส าคั ญ คื อ การ
สะท้อนถึงการมุ่ งเน้ น “การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริ หาร
ที่ตัวแบบดั้งเดิมหรือระบบบริหารแบบเดิมมิอาจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังเช่น
ในอดีต (วสันต์ เหลืองประภัสร์ , 2548, น. 45-46) ซึ่งองค์ประกอบหลักของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ประกอบด้ ว ย 1) การให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพแก่ ป ระชาชน 2) การลดการควบคุ ม จากส่ ว นกลา ง
3) การกาหนด วัด และให้รางวัลแก่ผลการดาเนินงาน 4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร และ
5) การเปิดกว้างต่อแนวคิด การแข่ งขัน (ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , 2541, น. 45-46) อาจกล่าวได้ว่า กระแส
แนวคิดทางวิชาการต่างๆ ล้วนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการภาครัฐของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก การให้ความสาคัญต่อการบริ การประชาชน โดยการผลิตและการส่ ง มอบ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพต่อลูกค้าหรือประชาชน การมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยการลดขั้นตอนการทางาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมกับเสนอแนะทางเลือกใหม่ของการบริหารจัดการ
ภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมรับผลประโยชน์ (ผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช, 2550, น. 126-130; ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2546;
สุพจน์ ทรายแก้ว, 2551, ออนไลน์, www.kpi.ac.th, 25.ธ.ค. 56)
ปรัชญาการบริหารภาครัฐนั้นเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะจั ดระเบีย บของสังคมหรื อชุ มชน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อการทางานให้กับส่วนรวมมากกว่าส่วนตน องค์การจึง
จาเป็นต้องหาวิธีขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น ซึ่งการปรับระบบการจัดการให้คล่องตัวขึ้น จะทาให้องค์การสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การบริหารภาครัฐต้องมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย ซึ่งการกาหนดนโยบายของภาครัฐ ต้องพิจารณาถึงเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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และสิ่งแวดล้อมมาประกอบกัน ดังนั้นการบริหารภาครัฐจึงเป็นการแสวงหาความรู้ ความจริงในวิธีการ
และผลลั พ ธ์ ข องกระบวนการท างานของรั ฐ เพื่ อ ค้ น หาแนวทางแก้ ไ ขและพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ความ
เปลี่ยนแปลงของภาครั ฐเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ย นแปลงเพื่ อให้เ กิด การแก้ไขสภาพปัญหาของปั จ จั ย
แวดล้อมต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ อย่างเหมาะสม (ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์, 2557, น. 21-22)
2. แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นถึงการเปลี่ย น
วิธีการคิดเพื่อการตัดสินใจ ตั้งอยู่บนหลักการสาคัญ 6 ประการ คือ 1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นการ
วางแผนระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่ นอนาคตต่อๆ ไป 2) การพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น จะก าหนดขอบเขต โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบเชิ ง พื้ น ที่ เ ป็ น หลั ก 3) การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
จะพิจารณาถึงสภาพธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 4) การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมุ่งเน้นถึงวิธีการโดยการพิจารณา
ถึงวิธีการและกระบวนในการดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ ตามจุ ดมุ่ ง หมายหรือเป้าประสงค์ตามที่กาหนด
5) การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะใช้แนวความคิดแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยงทางกายภาพ
ระหว่างทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสภาพทางธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ตลอดจนการประสาน
เชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ท างการเมื อ ง ระบบทางเศรษฐกิ จ และการบริ ห ารปกครองอย่ า งเป็ น องค์ ร วม
และ 6) การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จะมุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นรากฐาน
ของแนวคิดภาคนิยมใหม่นี้ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ นอกเหนือไปจากด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือความยั่งยืน
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันในสังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ, 2550, น. 6)
3. แนวคิดการวางหลักยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น พิทยา ว่องกุล (2551, น. 52) อธิบายว่า
การวางยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น คือการกาหนดหลักการ หรือการจัดระบบความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้า บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีขั้นตอน ให้สอดคล้องกับสภาพ และความเป็นจริง
ของตาบลนั้นๆ โดยแบ่งองค์ประกอบหรือปัญหาให้เป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างชุมชนทางภูมิศาสตร์
2) โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ 3) โครงสร้ า งทางการเมื อง 4) โครงสร้ า งด้ า นการให้บริ การสาธารณะ
5) โครงสร้ า งประเพณี วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาและศาสนา และ 6) นโยบายที่ สั ญ ญาไว้ กั บ ประชาชน
(พิทยา ว่องกุล, 2551, น. 80-87) ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นเป็นอย่ า งยิ่ ง ทั้งนี้ ยุ ทธศาสตร์ ที่ดี มี ประสิ ทธิ ภ าพเป็นยุ ทธศาสตร์ ที่มี ภาพรวมที่ชั ด เจน
เป็นภาพที่ครบทุกด้าน ไม่ปรากฏเพียงด้านหนึ่งด้านเดียวเป็นภาพที่สมบูรณ์ อันเป็นความหมายของบูรณาการ
(เสรี พงศ์พิศ, 2551, น. 9)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถแสดงเป็น
ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
1) ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
2) เพิ่มอิสระในการบริหาร
3) กาหนด การวัดผลการดาเนินงาน
4) สร้างระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้
ทางานได้บรรลุวัตถุประสงค์
5) เปิดกว้างต่อแนวคิดการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นอย่าง
สมดุลของเทศบาลตาบลเกาะคา

การพัฒนาที่ยั่งยืน
1) จะต้องเป็นการวางแผนระยะยาว
2) กาหนดขอบเขต
3) พิจารณาถึงสภาพธรรมชาติ
4) มุ่งเน้นถึงวิธีการ
5) ใช้แนวความคิดแบบองค์รวม
6) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

การวางหลักยุทธศาสตร์ อปท.
1) โครงสร้างชุมชนทางภูมิศาสตร์
2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
3) โครงสร้างทางการเมือง
4) โครงสร้างด้านการให้บริการ
สาธารณะ
5) โครงสร้างประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
และศาสนา
6) นโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษา
ข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และจากบุคคลโดยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัย
ต้ องการศึ กษาวิ เ คราะห์ ถึ งรู ปแบบการบริ หารท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลตาบลเกาะคา ภายใต้การบริ ห าร
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ที่ได้มาจากการสารวจเอกสารแหล่งข้อมูล
ทุติย ภู มิ 2) ศึ กษาภาคสนาม เพื่ อให้ไ ด้ ข้ อมู ลปฐมภู มิ ด้ วยวิธีการศึ กษาแบบมี ส่ วนร่ วม โดยเข้ า ร่ วม
ในกิจกรรม และการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการศึกษา การสัมมนาวิชาการ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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และการสนทนากลุ่ม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิมาค้นหาบทสรุป เพื่อหาคาตอบจากความแตกต่างด้านความคิดเห็น โดยผู้วิจัย
แบ่งสถานะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี
และที ม บริ ห าร ข้ า ราชการและพนั ก งานเทศบาล ผู้ น าและประชาชนในต าบล และนั ก วิ ช าการ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้ อ มู ล ประกอบด้ วย 1) การวิเ คราะห์ข้ อ มู ลตามเอกสารที่ค้ น คว้า ไว้ โดยการ
ตรวจสอบความถู กต้องและน่าเชื่ อถือได้ของข้ อมู ล 2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสั มภาษณ์ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาลตาบลเกาะคา โดยการให้รหัสแบบนิรนัย และประมวลประเภท
ของข้อมูล และคุณลักษณะของข้อมูลเข้ าด้วยกัน และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น เลือกเฟ้นเป็นเหตุการณ์
ที่เป็นกุญแจสาคัญ 3) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการจั ดสัมมนาวิชาการ ด้วยกิจกรรมการระดม
ความคิดเห็นผ่านกิจกรรมการถอดบทเรียน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของตาบล
โดยจั ด กิ จกรรมจานวน 3 ครั้ งๆ ละ 25-30 คน และ 4) การสนทนากลุ่ ม โดยด าเนิ นการสนทนาให้
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการให้เกิดการอภิปราย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาตามวัตถุ ประสงค์การวิจัยข้ อที่ 1 และการศึ กษาจากกรอบแนวคิ ดตามแนวทาง
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ พบว่า 1) ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน เทศบาลตาบลเกาะคา
ได้มุ่งสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านสวัสดิการ สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี
มีสุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสาคัญ 2) ด้านการเพิ่มอิสระในการ
บริหาร ด้วยการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการบริหาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุ มชน 3) ด้ า นการกาหนด การวัด ผลการด าเนิ นงาน ด้ วยการเปิด โอกาสให้ ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว น
ตรวจ สอบการทางานผ่านคณะกรรมการรูปแบบต่างๆ 4) ด้านการสร้างระบบสนับสนุนเพื่อช่ วยให้
ทางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพ
บุ ค ลากร เพื่ อ สามารถตอบสนองต่ อ การบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และ 5) ด้ า นการเปิ ด กว้ า ง
ต่อแนวคิดการแข่งขัน ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่ชุมชน
เข้มแข็ง และสังคมเอื้ออาทร มีการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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ขณะที่ผลการศึกษาจากกรอบแนวคิดตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า 1) ด้านการวางแผน
ระยะยาว เทศบาลตาบลเกาะคา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นความเป็นเมืองน่าอยู่
ที่มีองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตและและเศรษฐกิจดี การเมืองมีความโปร่งใส พัฒนาไปสู่สังคมแห่งการ
เรี ย นรู้ ชุ มชนเข้มแข็ ง เอื้ออาทรและสมานฉั นท์ 2) ด้ า นการกาหนดขอบเขต ด้ วยการพั ฒนาส่งเสริม
การลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และ
การพั ฒ นาอาชี พ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน โดยยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 3) ด้ า นการพิ จ ารณาถึ งสภาพ
ธรรมชาติ ด้วยการมุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่าอยู่จากสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งการ
จัดการขยะ น้าเสีย อย่างเป็นระบบ ครบวงจร 4) ด้านการมุ่งเน้นถึงวิธีการ การทางานเชิงประสาน และการ
มีส่วนร่วมของทุกชุมชน ในการเสนอปัญหา และความต้องการต่างๆ ตลอดจนการวางแผน เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคต 5) ด้านการใช้แนวความคิดแบบองค์รวม โดยอาศัยเวทีกลางเพื่อระดม
ความคิดเห็น (เวทีข่วงผญ๋า) เป็นกลไกในการค้นหาผู้ที่มีจิตอาสาในชุมชน เช่น สภาองค์กรชุมชน และ
นักวิจัยชุมชนมาทางานร่วมกับเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน และ 6) ด้านการมุ่งเน้นการมี
ส่ ว นร่ ว ม ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชน ด้ ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของคนในชุมชนที่ถือว่าเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ผ ลการศึ ก ษาข้ อ มู ล การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต า บลเกาะคา
จะมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่และหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งได้กาหนดแผนการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี แต่ยุคศตวรรษที่ 21
เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังที่ Peter F.Drucker ได้ระบุในหนังสือเรื่องความท้าทาย
ทางการบริหารในศตวรรษที่ 21 โดยกล่าวถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมใหม่ที่ล้อมรอบไปด้วยปัญหา
สาคัญที่ท้าทายสาหรับองค์การ ผู้บริหาร รวมถึงคนทางานทุกคน ซึ่งสาระสาคัญที่จะสร้างให้เป็นโอกาส
ต่อองค์การและตัวเราได้อย่างไร ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อ คือ 1) กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหาร 2) การ
อาศัยกลยุทธ์ เพื่อความท้าทายใหม่ 3) กระแสผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4) ความท้าทายด้านข้อมูลข่าวสาร 5)
ความรู้ที่นาไปสู่ผลิตภาพแรงงาน และ 6) ความท้าทายต่อการบริหารตนเอง (Peter F. Drucker, 2001, p. 7)
จะเห็นได้ว่า ความสาคัญในการบริหารท้องถิ่นต้องนาหลักการต่างๆ มาใช้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การก าหนดกลยุ ท ธ์ ห รื อ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารและการพั ฒนา
ที่ถือเป็นสิ่ งที่ต้ องค านึ งถึ งเป็นประการแรก ดั งนั้ น การวิจัย ภาคสนามด้ วยการศึกษาแบบมี ส่ วนร่ วม
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การจั ด สั ม มนาวิ ช าการ และจั ด การสนทนากลุ่ ม โดยน าแนวคิ ด การวางหลั ก
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการศึกษา พบว่า 1) โครงสร้างชุมชน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560

24

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

ทางภูมิศาสตร์ ครอบคลุม 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลศาลา ตาบลเกาะคา และตาบลท่าผา มีประชากรรวม 4,720 คน
ซึ่งทุกตาบลได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นตนเองให้เป็นตาบลน่าอยู่ เพื่อช่วยกัน
ขั บเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกาะคาที่ให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่ อให้ส ามารถเป็นแหล่ งรวมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพร้อมรับการมาแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ศึกษาดูงานของท้ องถิ่ น ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ในอนาคต 2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการเครือข่ายกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชนที่เป็น
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน 3) โครงสร้างทางการเมือง ที่เน้นการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นการสร้างการเมืองการปกครองท้ องถิ่ นจากภาคประชาชนที่เข้ มแข็ ง เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นตรวจสอบการท างาน การท ามาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของ
คณะผู้ บริ หาร สภาเทศบาล และหน่ วยงานภายใน 4) โครงสร้ า งการให้ บริ การสาธารณะ ผ่ า นการ
บริหารงานโดยการยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนิน งานแก่สาธารณะ
เน้ นการทางานเป็นทีม มี การประชุ มพนั กงานและพู ด คุ ย ปัญหาผลการทางานเป็นประจาทุกสั ปดาห์
5) โครงสร้ า งประเพณี วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาและศาสนา ด้ ว ยการรวมตั ว ของผู้ ที่ ส นใจจะถ่ า ยทอด
ภู มิปัญญาท้องถิ่ น ให้มีผู้ อนุ รั กษ์และสื บทอดไว้ให้ค งอยู่ โ ดยมี การเรีย นรู้ จากการฝึกปฏิบัติจริ ง และ
ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน และ 6) นโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชน ด้วยการทีผ่ ู้บริหารมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล การร่วมเสนอความคิดเห็นการแนะนาด้านต่างๆ ตั้งแต่
ปัจจัยด้านปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างประชาชนและเทศบาล
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ที่ผ่ า นกระบวนการศึกษาภาคสนามทาให้ เ กิ ดข้ อค้ นพบ
ที่สามารถนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคาที่สาคัญ คือ ความเป็น
เมืองแห่งความร่วมมือ (Collaborative City) ที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร นอกจากจะ
ทาให้การดาเนินงานทุกอย่างประสบความสาเร็จแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักสามัคคี ความสมานฉันท์และ
เอื้ออาทรของคนในชุมชนท้องถิ่น เกิดเป็นชุมชนสังคมที่น่าอยู่ สังคมแห่งความเอื้ออาทร เละเป็ นเมืองที่
คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างสมดุล สามารถเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รู ปธรรม ประกอบกั บเป็นการเตรี ย มความพร้ อมอยู่ ตลอดเวลาที่จะรับมื อกั บความเปลี่ ย นแปลงและ
ดารงชีพในบริบทของเวทีประชาคมอาเซียนได้อย่างกลมกลืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความร่วมมือของ
D’Amour et al. (2005) ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือร่วมใจที่ระบุองค์ประกอบที่สาคัญของความร่วมมือ
ประกอบด้วย 1) การแบ่งปัน เป็นแนวคิดที่สาคัญของความร่วมมือร่วมใจ ที่เป็นการแบ่งความรับผิดชอบ
การตัดสินใจร่วมกัน การร่วมกันสร้างและยึดถือค่านิยมร่วม รวมถึงการร่วมกันวางแผนจากการแบ่งปัน
ข้อมูลต่างๆ 2) ความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจ้าของ บุคคลที่มาร่วมกันทางานต้องรู้ สึกว่าตนเป็น
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เสมือนหุ้นส่ วนหรือเป็นเจ้าของของงานนั้ นๆ และต้องตระหนั กว่า บุคคลในกลุ่ มอื่นๆ มีความส าคั ญ
ต่องานด้วยเช่นกัน 3) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน บุคคลจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในทางานร่วมกัน เพราะ
การทางานเป็นทีมจะก่อให้เกิดผลงานแก่องค์การมากกว่า 4) เรื่องของอานาจ หมายถึง การกระจายอานาจ
ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่น และ 5) กระบวนการเชิงพลวัต เป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม ความสมานฉันท์ เมื่อมี การร่วมกันวางแผนหรือ
ตัดสินใจ ในขณะที่ Brown (2006) ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือร่วมใจแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา
ได้ระบุถึงเป้าหมายการทางานและร่วมมือกันทางานนั้ นให้ประสบผลสาเร็จมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความร่วมมือร่วมใจระยะสั้น เป็นกระบวนการความร่วมมือร่วมใจกันทางาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและเป็นไปอย่างทันทีทันใด 2) ความร่วมมือร่วมใจระยะยาว เป็นกระบวนการความ
ร่วมมือร่วมใจกันที่นามาใช้ เมื่อต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ
อย่างไรก็ดี แนวคิดต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้อค้นพบในการกาหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ด้วยแนวคิดความร่ วมมือ ยังมีเหตุผลที่สอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2551, น. 18) ที่ระบุว่า ทุกภาคส่วน
เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่า การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง
ไม่ใช่เอาแผนงานของกรม หรือกระทรวงเป็นตัวตั้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทางานเพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ร่วม
และระดมทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่มาช่วยกัน เป็นการระดมพลังเพื่อสร้างระบบ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารตนเอง ซึ่งหลักการความเป็นเมืองแห่งความร่วมมือนั้น ยังสอดรับกับการ
นาหลักการบริหารของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ ที่เป็นการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ
ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย มีข้อเสนอรูปแบบการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคาภายใต้การบริหาร
ในศตวรรษที่ 21 มากาหนดเป็นกรอบยุ ทธศาสตร์ ในการด าเนิ นงาน ที่สอดคล้ องกั บแนวคิ ดการพั ฒนา
อย่างยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสู่สังคมแห่ง
ความสุขอย่างสมดุลภายใต้การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังแผนภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคาภายใต้การบริหารในศตวรรษที่ 21
จากภาพที่ 2 แสดงถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเกาะคา ที่พัฒนา
มาจากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยเป็นไปเพื่อการปรับตัวและแสวงหา
แนวทางใหม่ให้ตอบสนองสิ่งที่ท้าทาย นาไปสู่บริการสาธารณะที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสู งสุ ด
พร้ อมทั้ งก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รแห่ งความเป็ นเลิ ศ ภายใต้ การบริ หารในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งสามารถอธิ บ าย
ตามกระบวนการได้ ดังนี้
1. ระบบสังคม โดยให้ความสาคัญต่อคนในชุมชนตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและประชากรแฝง
ร่ วมกั บภาคี เครื อข่ าย องค์ กร/หน่ วยงาน ทั้งภาครั ฐและเอกชนในพื้ นที่ ที่ต้องร่ วมกั นสร้ าง “ปทัสถาน
ของสังคมชาวเกาะคา” ผ่านการออกแบบการทางานร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนเพื่อพั ฒนา
ศักยภาพของบุคคล กลุ่มองค์กร/ชมรม/ภาคี ในการสร้างแบบแผนการปฏิบัติ แนวทางการดาเนินงาน ข้อตกลง
หรือกติการ่ วมกั น ให้ทุกฝ่ายรั บทราบและปฏิบัติตัวได้ อย่ างเหมาะสมตามหน้าที่พลเมื องที่ดี ของสั งคม
จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดการปัญหา ซึ่งการประสานการดาเนินการที่ดีจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะ
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ช่วยหนุนเสริมการทางานในภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้
2. ระบบเศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญต่อทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการค้นหาทุน
ทางสังคม อาทิ ทุนบุคคลหรือทุนทางปัญญา ทุนทางชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่นในหลายลักษณะ การแสวงหาแนวร่วมจากคนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคประชาชน จะทาให้
เกิดการยกระดับในการรับรู้ และเรียนรู้สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตนเอง
และชุ มชนอย่ างแท้จริ ง อั นจะนาไปสู่ กระบวนการพั ฒนา ต่อยอดการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มเพื่ อเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ ที่มาจากทุนต่างๆ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทุนทางสังคมผ่ านการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม และ
ถ่ายทอด สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนและพร้อมที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการถ่ายทอดสู่
คนรุ่นถัดไปได้อย่างเหมาะสม
3. ระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ เป็ น การสร้ า งและพั ฒ นาระบบข้ อมู ล
สารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถปรับใช้กับสังคมและชุมชนที่
อาจมีสภาพแวดล้อม และสังคมที่มีบริบทแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ความรู้หรือเนื้อหาการเรีย นรู้ ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของบุคคลกลุ่มหรือชุมชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ในตาบล
ก่อให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด หรือขยายผลสู่พื้นที่/ชุมชนอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ในยุคนี้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของประเทศต่ างๆเพื่อสร้างอานาจในการต่อรองทางการค้าและ
เศรษฐกิจ ดังนั้น เทศบาลตาบลเกาะคาจึงควรพิจารณาการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
อาเซียนใน 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซีย นและความมั่ นคง ที่จะทาให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยต้องสร้างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และความเข้าใจและการอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนในเวทีประชาคมอาเซียนให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมถึงการสร้างการยอมรับที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นตามรูปแบบการบริหารท้องถิ่นอย่างสมดุล
ในศตวรรษที่ 21 ของเทศบาลตาบลเกาะคา จากภายนอกทั้งในประเทศและในเวทีประชาคมอาเซียน
เอกสารอ้างอิง
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2557). โลกในศตวรรษที่ 21: กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.
กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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