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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาบทบาทของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่ น
อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง เป็ นคาถามปลายเปิ ด มีการ
กาหนดแนวทางสัมภาษณ์ ที่มีลกั ษณ์ คล้ายกับการใช้แบบสอบถาม คาถามต่าง ๆ ได้กาหนดขึ้ นเป็ น
แบบสัมภาษณ์ ไว้ล่วงหน้า เป็ นการสัมภาษณ์ ที่มีคาถามและข้อกาหนดที่แน่ นอนตายตัว จะสัมภาษณ์
2 กลุ่ม คือ ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในอาเภอนาหม่อม ในแบบสัมภาษณ์ชุดที่
1 และกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานโดยตรงกับนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ใช้แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2
ซึ่ งสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอนาหม่อม มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองเป็ นอย่างดี มีภาวะเป็ นผูน้ า ในด้านการพัฒนาพื้นที่ การบริ หารในภาพรวมมีความเหมาะสม มี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น มีการทาให้ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ประชาชนมีความสุ ข มีความกินดีอยูด่ ี
ตามสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั แต่ยงั มีอุปสรรค คือ ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ
2. นายกองค์การบริ หารส่ วนต าบลในเขตอ าเภอนาหม่ อม พบปั ญ หาและอุ ปสรรค คื อ
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบล มีจานวนจากัด หรื อน้อย ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความ
ต้องการของประชาชน กฎระเบียบและอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งหลักปฏิบตั ิ
บางครั้ง มันมีการยืดหยุน่ ยังต้องรับฟั งคาสั่งจากเบื้องบน ซึ่ งยังไม่มีเอกภาพในการตัดสิ นใจในบางเรื่ อง
บางครั้งจาเป็ นต้องพึ่งพาข้าราชการประจาอยู่ เพราะเป็ นฝ่ ายปฏิ บตั ิโดยตรง ซึ่ งจะมีความรู ้เรื่ องระเบียบ
ข้อปฏิบตั ิงานมากกว่าผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพราะข้าราชการประจาได้ศึกษามาโดยตรง และศึกษาเฉพาะด้าน
มากกว่าผูบ้ ริ หาร
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Abstract
The objective of this research is to study the role of chief Executive of Tombon
Administrative Organization in term of local development : A case study of Namom district TAOs,
Songkhla Province. By the method of interview. by use the way interviews , like at have to steal
resemble with using questionnaire, a question differs, get fix go up be like [model] to interview keep in
advance, be interviewing that have a question and the regulation certainly fixed, will interview 2 the
group, be , who take a position organization president administrates Tumbol part in amphur Lady farm,
in like to interview 1 group and government servant group that work directly with organization
president administrate Tumbol part, use like to interview 2 groups which, conclude the research has as
follows ,
1. The chief Executive of Tombon Administrative Organization, be omniscient the
understanding in duty role of oneself like good , there is the condition is a leader, in the sense of area
development, the administration in the overall image has the suitability, there is something the
integration and other institute, there is making livelihood improves, people is happy, there is the live
happily follows the state of economy now, but, still have an obstacle, be, depletion problem is in a
hurry the budget
2. The chief Executive of Tombon Administrative Organization, meet a problem and an
obstacle, be the budget of an organization administrates Tumbol part, there is the amount limits or The
a little , make can not solve the requirement of people, the set of regulations and the authority and
function of organization president administrate Tumbol part, which, the practice sometimes, it has the
lessening, still must listen to the order from the high authorities, which still have no the unity in the
making a decision in the some cases, sometimes have to depend on the senior official (stay) [doing that
action], because, be the faction ministers directly, which, will omniscient about [story] the regulations,
work precept more than locality executive, because, the senior official has studied to come to directly,
and study especial a side more than the executive
คาสาคัญ : บทบาทนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล, การพัฒนาท้องถิ่น
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คานา
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มี เจตนารมณ์ ที่ จะดาเนิ นการปฏิ รูประบบ
ราชการและการกระจายอานาจจากส่ วนกลาง ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนเป็ นหัวใจสาคัญ ทั้งมี ส่วนร่ วมโดยการรวมตัวกันเป็ นองค์กรและโดยปั จเจกบุ คคลและให้
ความส าคัญกับการเมื องภาคประชาชนโดยให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จการสาธารณะใน
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ สั งคม และกิ จกรรมทางการเมื อง โดยมี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อผลประโยชน์ ของ
ประชาชนเป็ นสาคัญ ถื อได้ว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นประชาธิ ปไตยระดับฐานราก ที่ จะนา
นโยบายทางการเมือง และการปฏิบตั ิราชการต่าง ๆ ไปสู่ ประชาชนอย่างแท้จริ ง องค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็ นกลไกของรัฐที่ ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่ สุด จึงเป็ นที่ มาของการออกพรบ.แผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ซึ่ งพระราชบัญญัติน้ ี ได้วางแนวทางการกระจาย
อานาจจากส่ วนราชการต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและวางแนวทางตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาตาบล รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทกั ษ์สิทธิ ของตน
ได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเน้นนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ ปฏิ รูปการเมืองต่อสภาวะโลกาภิวฒั น์ในรู ปแบบ
การบริ หารราชการแผ่นดิ นแนวใหม่ ที่ ม กั จะเรี ยกว่าการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี ที่ จะมุ่งการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการท างาน สร้ างความโปร่ งใส และขจัดทุ จริ ตในการบริ หารราชการแผ่นดิ นและการ
ให้ บริ การประชาชน ทั้งนี้ เพื่ อสร้ างความเป็ นธรรมในสั งคม และเอื้ อต่ อการพัฒนาประเทศทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต (ประยูร กาญจนดุล. 2538 : 22 - 23)
รัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั เป็ นรัฐธรรมนู ญที่มีเจตนารมณ์ ในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่ น
บนพื้นฐานของหลักการกระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่ นสามารถพึ่งตนเองและตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นมากขึ้น และยังกาหนดให้บทบาทขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น มีความสาคัญมากขึ้น มีการ
มอบหมายภารกิจและจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นทัว่ ประเทศมากขึ้น ดังนั้น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะผูน้ าองค์กรที่เป็ นตัวขับเคลื่ อนการปฏิ บตั ิตามนโยบาย มิได้มี
บทบาทในการท างานในวงแคบๆ อี ก ต่ อไป แต่ จะท าหน้ าที่ จ ัดบริ ก ารสาธารณะที่ เกี่ ยวข้องกับ
ประชาชนมากขึ้น บนพื้นฐานหลักของการกระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่ นสามารถพึ่งตนเองและตัดสิ นใจ
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ที่เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นหัวใจสาคัญ
ฉะนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจึ งมี ความส าคัญมากขึ้ น ทั้งด้านอ านาจหน้ าที่ และ
งบประมาณที่มากขึ้น เช่นเดียวกับคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ก็ยงิ่ มีความสาคัญมากยิง่ ขึ้นและกระบวนการที่
สาคัญยิ่งอันเป็ นเครื่ องมือในการสรรหา คัดสรร กลัน่ กรอง บุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่ งได้แก่ การเลือง
ตั้งท้องถิ่น จึงเป็ นมรรควิธีที่จะให้ได้มาซึ่ งผูแ้ ทนในระดับท้องถิ่นที่ดี มีศกั ยภาพและเป็ นมรรควิธีที่จะ
นาสู่ การพัฒนาประชาธิ ปไตยในระดับท้องถิ่ นและเป็ นการบ่งบอกถึงการปกครองแบบกระจายอานาจ
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ให้ ประชาชนในท้องถิ่ นได้ปกครองตนเองโดยเลื อกบุ คคลในท้องถิ่ นที่ รู้จกั และเข้าใจท้องถิ่ นของ
ตนเองเข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นและสมาชิ กสภา ตามพระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ.2545 (ประพันธ์ สารานุนพกุล. 2553 : 40)
พระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ.2545 กาหนดให้
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นมาจากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็ นการสร้ างให้เกิ ดการเมื องเชิ งนโยบาย
ซึ่ งถือเป็ นสัญญาประชาคมที่ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นได้เคยให้ไว้กบั ประชาชนในช่ วงระยะเวลาการหาเสี ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็ นองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้กาหนดว่า ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อที่เรี ยก
กันว่า “นายกฯ” จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นและจะต้องจัดทารายงานแสดงผลการปฏิ บตั ิงาน
ตามนโยบายที่นายกฯ ได้แถลงต่อสภา และนายกฯ เองจะต้องให้ประชาชนได้ทราบคาแถลงนโยบาย
รายงานแสดงผลการปฏิ บตั ิงานตามนโยบาย ข้อบัญญัติ ประกาศต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นอย่างเปิ ดเผยและทัว่ ถึ ง หัวใจสาคัญที่ สุดในการท างานของนายกฯ จะต้องยึด
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางเป็ นการทางานที่เป็ นประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นสาคัญ
นายกองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้นเป็ นผูม้ ีบทบาทและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อท้องถิ่ น
เองไม่ว่าจะในอดี ตจนถึ งปั จจุบนั ความสาคัญของผูน้ าก็ไม่ได้ลดลงแต่ประการใด แต่ในทางตรงกัน
ข้าม กลับมี บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่ น มี อานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณที่ มีงบประมาณ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ตามสัดส่ วนของงบอุดหนุ นจากภาครัฐที่จะโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
บาบาทนายกฯ ยังไม่ได้มีบทบาทแค่พฒั นาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าเท่านั้น นายกฯ ยังมีบทบาทในการ
บริ หารงานในองค์กรตามรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.2540 ว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารงานบุ คล โดย
กาหนดอานาจในการออกคาสั่งต่างๆด้านการบริ หารบุคคล ได้แก่ การออกคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง การย้าย
การโอน การเลื่ อนระดับ การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน การดาเนิ นการทางวินัย การอุ ทธรณ์ ร้ องทุ กข์ เป็ น
อานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น รวมทั้งการแต่งตั้งและให้พน้ จากตาแหน่ งต้องเป็ นไปตามความต้องการ
และความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย (จรรยา ศิวานนท์. 2549 : 48 - 50)
ดังนั้น นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล จึงมี ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่ นในการปกครองแบบประชาธิ ปไตย ในยุคการกระจายอานาจสู่ การปกครองส่ วนท้องถิ่ นอย่าง
เต็มรู ปแบบ ผูน้ าได้ถู กต้องขึ้ น เพื่ อนาชุ มชนนั้นไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า หรื อสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์
สาหรับชุมชน หรื อจะเป็ นผูน้ าพาท้องถิ่นพัฒนาไปในยุคโลกาภิวตั น์ก็ข้ ึนอยูก่ บั นายก องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลที่จะเป็ นผูค้ อยขับเคลื่อนการพัฒนาของท้องถิ่นของตัวเองในยุดปฏิรูประบบการเมือง เพราะ
นายกฯนั้น มีผลต่อการคงอยู่ ความเป็ นไปหรื อ การล่มสลายของท้องถิ่น ตลอดจนเป็ นผูก้ าหนดทิศทาง
ความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่ นให้มีความเจริ ญทัดเที ยมท้องถิ่ นอื่น ๆ ในทุก ๆ ด้านซึ่ ง
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บทบาทและอานาจของนายกฯดังกล่ าวข้างต้น จะเป็ นองค์ประกอบที่ จะท าให้นายกฯหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่ นจะสามารถทางานได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้น เมื่อบริ บทว่าด้วยที่มาของนายกฯและบริ บทว่าด้วยการ
ทางานของนายกฯ เปลี่ ยนไปเช่ นนี้ จึงเป็ นแนวโน้มที่ดีว่า ต่อไป องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะเป็ น
กลไกที่สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ ึนได้ (อาทร คุระวรรณ.
2543 : 23 - 24)
รู ปแบบการปกครองใด ๆถึ งแม้ว่ากฎหมายจะก าหนดโครงสร้ างรู ปแบบการจัดองค์กร
กาหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างดี เพี ยงใดก็ตาม หากปราศจากซึ่ งความพร้ อมใน
ด้านความรู ้ สึกนึ กคิด ความรู ้ ความเข้าใจ และความรั บผิดชอบของผูน้ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นและบุ คลากรผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเกี่ ยงข้องในองค์กรนั้นแล้วก็ อาจจะประสบปั ญหาความ
ล้มเหลวเกิ ดขึ้ นได้ จึ งอาจกล่ าวได้ว่าผูท้ ี่ มี บทบาทส าคัญที่ สุ ดในความส าเร็ จหรื อล้มเหลวต่อความ
รับผิดชอบของการบริ หารงานปกครองส่ วนท้องถิ่น ก็คือ ผูน้ าท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้น ๆ นั้นเอง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอาเภอนาหม่อม จานวน 18 คน
กลุ่มตัวอย่าง คื อ หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นอาเภอนาหม่อม นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลทุ่งขมิ้น นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาหม่อม นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พิจิตร นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหรัง ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขมิ้น ปลัดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลทุ่ งขมิ้น ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาหม่ อม ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พิจิตร ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหรัง
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบกึ่งมีโครงสร้าง เป็ นคาถามปลายเปิ ด มีการกาหนดแนวทางสัมภาษณ์
ที่ มีลกั ษณ์ คล้ายกับการใช้แบบสอบถาม คาถามต่าง ๆ ได้กาหนดขึ้ นเป็ นแบบสัมภาษณ์ ไว้ล่วงหน้า
เป็ นการสัมภาษณ์ ที่มีคาถามและข้อกาหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม คือ ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ ง
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในอาเภอนาหม่ อม ในแบบสั มภาษณ์ ชุ ดที่ 1 และกลุ่ มข้าราชการที่
ปฏิบตั ิงานโดยตรงกับนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ใช้แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2
3. วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเตรี ยมความพร้ อมในการสั มภาษณ์ โดยผูว้ ิจยั ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับประเด็ นการ
สัมภาษณ์และข้อกาหนดไว้ล่วงหน้า
2. ติ ดต่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เพื่อแนะนาตนเองและทาความเข้าใจถึ งจุ ดมุ่งหมายในการวิจยั ให้
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ถูกต้องตรงกัน พร้อมกาหนดนัดหมายวัน เวลาการสัมภาษณ์
3. เตรี ยมวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้สั มภาษณ์ ตลอดจนศึ กษาข้อมู ลเกี่ ยวกับ ผู ใ้ ห้ สั มภาษณ์ เช่ น
ประวัติโดยย่อ และบุคลิกลักษณะ ฯลฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับตัวและใช้ถอ้ ยคาในการสัมภาษณ์
ได้อย่างเหมาะสม
4. พบกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ แนะนาตัวเองต่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และสร้ างบรรยากาศให้เป็ นกันเอง
ตลอดเวลาเพื่อให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์รู้สึกดีพร้อมจะให้ความจริ งตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวิจยั และบันทึก
ข้อมูลการสัมภาษณ์
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีพรรณนา ผูว้ จิ ยั มีลาดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. น าข้อมู ล ที่ ได้จากการสั มภาษณ์ โดยน าบันทึ กการสั มภาษณ์ จากผู ้ให้ สั มภาษณ์ มา
เปรี ยบเทียบระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่ม จัดลาดับความสาคัญและคุณลักษณะของข้อมูล
2. นาข้อมูลการสัมภาษณ์ที่จดั ลาดับความสาคัญแล้ว เปรี ยบเทียบกับข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นแนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจยั เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึ ง
กันและแตกต่างกันของข้อมูล
3. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มาทาการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ และ
นาไปสู่ การเชื่ อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อแดสงความสาคัญของข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อโดย
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริ งทั้งในเชิ งเหตุ และผลเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ และการเขียน
รายงานสรุ ปตี ความตามหลักวิชาการ เขี ยนรายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลการวิจยั ด้วยวิธี พรรณนา
ข้อเสนอแนะเพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจะเป็ นการประมวลข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ จากประสบการณ์
โดยตรง ซึ่ งเป็ นข้อมูลหลักในการศึกษาโดยใช้วิธีการพรรณนาเพื่อสรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เห็นถึง
บทบาทของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่ น อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ใน
ด้านการบริ หาร การมีส่วนร่ วมของประชาชน
สรุ ปผลและอภิปรายผล
สรุ ปผล
ผลจากการสัมภาษณ์ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน
เขตอาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จานวน 9 ท่าน แบ่งเป็ นผูท้ ี่ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล 4 ท่ าน และข้าราชการที่ ป ฏิ บ ัติ งานโดยตรงกับ นายกองค์การบริ หารส่ วนต าบล 5 ท่ าน ซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์ ได้ว่านายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในอาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พบว่า การ
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บริ หารงานของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลส่ วนใหญ่ ดี และนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลมี
ความรู ้ ความเข้าใจ ทราบถึ งบทบาททางด้านการบริ หารและพัฒนาท้องถิ่ นเป็ นอย่างดี หรื อเป็ นการ
พัฒนาที่แท้จริ ง คือทาให้ชีวิตความเป็ นของประชาชนมีความสุ ข สะดวกสบาย ความกิ นดี อยูด่ ี แต่พบ
ปั ญหาเรื่ องเงิ นงบประมาณแต่ ก็ ได้บู รณาการกับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ท้องถิ่ นอ าเภอ ส่ วน
ข้าราชการที่ ปฏิ บ ัติงานโดยตรงกับนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล สามารถวิเคราะห์ ได้ว่า มี การ
บริ หารงานแบบบูรณาการกับนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลและส่ วนราชการอื่น ๆ และปั ญหาที่พบ
คือ ปัญหาการบริ หารงานบุคคล
อภิปรายผล
จากการผลการวิจยั เรื่ อง บทบาทของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่ น :
กรณี ศึ กษาองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาเภอนาหม่ อม จังหวัดสงขลา ปรากฏผลการศึ กษาวิเคราะห์
สามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้
บทบาทนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
มีภาวะเป็ นผูน้ า ในด้านการพัฒนาพื้นที่ การบริ หารในภาพรวมมีความเหมาะสม มีความรู ้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็ นอย่างดี มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น แต่ยงั มีอุปสรรค คือ ปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยา ศิวานนท์ ได้ทาการศึกษา บทบาทของ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่ น : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่วาง
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูน้ าที่มีภาวการณ์เป็ นผูน้ าสู ง ในด้านการ
พัฒนาพื้นที่ การกาหนดนโยบายและการแก้ไขปั ญหา แต่ยงั มี ปัญหา อุ ปสรรค คือ ขาดความรู ้ ความ
เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ ข องตนเอง ปั ญ หาด้านผลประโยชน์ ท ับซ้ อน และปั ญ หาด้านการ
บริ หารงานบุ คคล และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนัส สุ ริยสิ งห์ (2543 : 80) ซึ่ งได้ท าการศึ กษา
บทบาทในกระบวนการกาหนดนโยบายของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่าสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ขาดความรู ้
ความเข้าใจในกฎข้อบังคับ บทบาท และหน้าที่ของตัวเองในกระบวนการกาหนดนโยบายขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาขัดข้องต่อหน้าที่ของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
คือ ปั ญหา การขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา ปั ญหาการขาดแคลนความรู ้ความเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับ และบทบาทของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบลถูกควบคุมด้วย
ปั ญหาต่าง ๆ มาก ปั ญหาการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีนอ้ ย ปั ญหาขาด
ความคิดริ เริ่ ม การแสดงออกของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล การนาการแสดงความคิดเห็ นใน
การประชุ มปั ญหาสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลยังต้องอาศัยการชี้ นาจากกรรมการบริ หาร และ
ข้าราชการประจาอยู่ อย่างไรก็ตามองค์การบริ หารส่ วนตาบล ยังสามารถสนองตอบความต้องการของ
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ประชาชนและสามารถแก้ปั ญ หาความเดื อนร้ อนของประชาชนได้ แต่ แตกต่ างกับ งานวิ จยั ของ
ณัชสุ พิชชา โอดมัง่ วรัตถ์ ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า บทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง โดยเฉพาะในเรื่ องการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ ทราบว่ารายจ่ายจะต้องประเมินจากสภาพ
ความเป็ นจริ งในท้องถิ่ นว่ามี รายรับ รายจ่ายหรื อลดลงมามากน้อยเพียงใด นายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลมีบทบาทภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบล การยกฐานะเป็ น
เทศบาล การดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยการออกข้อบัญญัติตาบลเพื่อใช้บงั คับใช้ได้
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ทราบถึ งอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในการกาหนดค่าธรรมเนี ยมที่
จะเรี ยกเก็บ และกาหนดโทษปรับ
บทบาทผูน้ าในความคิดของผูว้ ิจยั โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญมากที่สุดในการ
บริ หารองค์กร เพราะผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ า เป็ นผูก้ าหนดนโยบายกาหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน และกาหนด
เป้ าหมายตลอดจนวิธีการดาเนิ นงาน เปรี ยบเสมือนเข็ มทิศนาทางเพื่ อให้การบริ หารองค์กรบรรลุ ผล
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และนโยบายของรั ฐ การบริ หารองค์กรเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน
อย่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารจาเป็ นประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะของตนก่อให้เกิ ดพลัง
ทางความคิ ดเหนื อกลุ่ ม บุ คคลให้ มุ่ งมั่นสู่ เป้ าหมายเดี ยวกัน ด้วยการเป็ นผู น้ าที่ มี ความมุ่ งมั่นต่ อ
เป้ าหมายและเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยพัฒนาความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์อยูเ่ สมอ ส่ วน
ลักษณะท่ าทางที่ มองเห็ นได้น้ ันจะบอกถึ งความเชื่ อถื อ ค่ านิ ยม จริ ยธรรม และอุ ป นิ สั ยที่ เกิ ดจาก
สัญชาตญาณ ความรู ้สึก อารมณ์ เป็ นบุคลิ กภาพเฉพาะของผูน้ า ผูน้ าที่มีความเชื่ อมัน่ และเชื่ อถือความ
เป็ นผูน้ าของตนจะมีแรงบันดาลใจในการทางาน ระวังเรื่ องของความเชื่ อมัน่ สู งเกิ นไปป้ องกันได้ดว้ ย
การเปิ ดรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมอย่างจริ งใจ ร่ วมคิด ร่ วมทา เริ่ มจากบาง
เรื่ อง หลายเรื่ อง จนกระทัง่ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ส่ วนบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่ น คื อบทบาท
ในการเป็ นสัญลักษณ์ ของท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่ น เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งในภาวะปกติ และ
ฉุ กเฉิ น การพัฒนาท้องถิ่ นให้เป็ นเมื องน่ าอยู่ ในด้านความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
สังคม การคมนาคม การให้บริ การ และสวัสดิ ภาพของประชาชน การพัฒนาท้องถิ่ นเกิ ดจากความ
พร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านพื้นที่ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อไอที เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั
และข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป คือ
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ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
ปั ญหาอุ ปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่ น คื อ งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบล มี
จานวนจากัด หรื อน้อย ทาให้ไม่ สามารถแก้ไขปั ญหาความต้องการของประชาชน กฎระเบี ยบและ
อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งหลักปฏิ บตั ิบางครั้ง มันมีการยืดหยุ่น ยังต้องรับ
ฟั งค าสั่ งจากเบื้ องบน ซึ่ งยังไม่ มี เอกภาพในการตัดสิ น ใจในบางเรื่ อง บางครั้ งจ าเป็ นต้องพึ่ งพา
ข้าราชการประจาอยู่ เพราะเป็ นฝ่ ายปฏิ บตั ิโดยตรง ซึ่ งจะมีความรู ้ เรื่ องระเบียบ ข้อปฏิ บตั ิงานมากกว่า
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพราะข้าราชการประจาได้ศึกษามาโดยตรง และศึกษาเฉพาะด้านมากกว่าผูบ้ ริ หาร
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาบทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลในด้าน
อื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั บทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้มีความชัดเจน
และครอบคลุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาจนสามารถแก้ไขปั ญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง
3. เพื่อที่จะให้การอภิปรายมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าน่าจะมีการศึกษาวิจยั ในเชิ ง
คุณภาพควบคู่กบั การวิจยั เชิงปริ มาณ
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