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การศกึษาบทบาทและการเตรยีมความพร้อมของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลจังหวดัสมุทรปราการ

เพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
คณพศ  สิทธิเลิศ  รัชนีพร ศรีรักษา  ทวีโภค เอี่ยมจรูญ * 

  บทคัดย่อ

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีต่อบทบาทและการเตรียม
ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทและ
การเตรยีมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล 3) เพือ่ศกึษาน�า้หนกัความส�าคญัของปัจจยั
ในแต่ละด้านทีม่ผีลต่อบทบาทและการเตรยีมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล และ 4) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบน�้าหนักความส�าคัญของปัจจัยในแต่ละด้านที่มีผลต่อบทบาทและ
การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบลด้านการพัฒนา 6 ด้าน มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล แต่ผลการศึกษาเชิง
คณุภาพมคีวามขัดแย้งกันกับเชงิปรมิาณ นัน่กค็อืองค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัไม่ได้มกีารเตรยีม
ความพร้อมในการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง 
 ปัจจยัภายในท่ีมผีลต่อบทบาทและการเตรยีมความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล
เพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน คอื ทกัษะการเรยีนรู้และการพัฒนาตน  และความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน 
ส่วนปัจจัยภายนอก คือ การรับรู้ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผลการ
ศึกษาเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกันกับเชิงปริมาณ

ค�าส�าคัญ : บทบาท  การเตรียมความพร้อม  องค์การบริหารส่วนต�าบล  ประชาคมอาเซียน
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A Study of Samutprakan Province’s Sub-District 
Administration Organizations’ Roles and Readiness 

for ASEAN Community

Khanapoj Sittilert  Ruchaneeporn Sriruksa  Taveepook  Eiamcharoon

Abstract
 The objectives of the research are 1) to examine the factors affecting SAOs’ roles 
and preparation for ASEAN Community 2) to figure out relationships between the roles 
and the preparation 3) to study weights of each factor and 4) to compare weights of each 
factor. 
          The result of the research suggests that the SAOs’ six roles reflect a positive 
relationship to the preparation for ASEAN Community. Nevertheless, the qualitative study 
contradicts the quantitative one.
          The Internal factors, namely ASEAN knowledge and learning & self-development 
skill, and the external factors, namely public participation and people’s awareness, are 
related to the SAOs’ roles and preparation for ASEAN Community. And the qualitative 
study is consistent with the quantitative one.

Keywords : Role, Readiness, Sub-District Administration Organizations, 
 ASEAN Community
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ความน�า
 ประชาคมอาเซียน เป็นการรวมตวักนัของประเทศสมาชกิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ จ�านวน 
10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา 
โดยผูน้�าของทกุประเทศได้ร่วมลงนามในปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอือาเซยีน ให้อาเซยีนรวมตวัเป็นชมุชน
หรือประชาคมเดียวกัน ร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกันในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 
และสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้อาเซียนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง
ประชาชน สินค้า การลงทุน และนวัตกรรมที่สามารถเดินทางไปมาอย่างไม่มีอุปสรรคทั่วทั้งภูมิภาค โดยมี
เส้นทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงติดต่อกันได้อย่างสะดวก และประชาชนอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 
และใช้ทรัพยากรของประเทศสมาชิกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น (คณพศ สิทธิเลิศ และ ทวีโภค เอี่ยมจรูญ.  
2554 : 10)
 ในช่วงปี พ.ศ. 2558 นั้น ประเทศไทยได้เปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหมายความว่า 
ประเทศไทยก�าลงัจะก้าวเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่อีกขัน้หนึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวิีตของ
คนไทยทกุคน หน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบันการศกึษา และ
ประชาชนทั่วไป จึงตื่นตัวข้ึนมาจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้ความรู้ และแบ่งปันความคิดเห็นในมุมมองต่าง 
ๆ (บัญญัติ ค�านูณวัฒน์.  ม.ป.ป. : ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะ
มาถึง จากการที่สถานการณ์โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาหลายอย่างท่ีเคยเป็น
ปัญหาภายในประเทศกลับขยายวงกว้างข้ึนเป็นปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โรคติดต่อ เป็นต้น ท�าให้อาเซียนต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การผนึกก�าลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก 
10 ประเทศดังกล่าวข้างต้นให้มีความเข้มแข็ง ย่อมจะท�าให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สามารถที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และปัญหาท่ีท้าทายได้ดีย่ิงขึ้น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตตรงั. ม.ป.ป. : ออนไลน์) ดงัน้ัน ผู้น�าอาเซยีน จงึเหน็พ้องกนัว่า ควรก�าหนดให้มีการสร้างประชาคม
อาเซียนบน 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต่อมาเลื่อนให้เร็วขึ้น เป็น
ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 จากการเปิดประเทศเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน น�ามาซึง่การเปลีย่นแปลงอย่างมากมายและเกดิการ
สร้างเงื่อนไขใหม่ ๆ ที่มีต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบลในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะใน
เรือ่งเสาหลกัด้านเศรษฐกจิ ซึง่ก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นด้านสนิค้าและบรกิาร การเคลือ่นย้ายของเงนิทนุ
และแรงงาน รวมทัง้การเคลือ่นย้ายของการลงทนุท่ีมทีัง้ขนาดและความหนาแน่นมากขึน้ (จรีวัฒน์ เจรญิสขุ.  
ม.ป.ป. : ออนไลน์) ซ่ึงจะท�าให้ข้าราชการ และนักบริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบล จะต้องเตรียมตัว
รับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่น เช่น การขยายตัวของการค้า การเพ่ิมขึ้นของจ�านวน
นักท่องเที่ยว การเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ๆ และรูปแบบการด�ารงชีพในท้องถิ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนผลกระทบจากความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
ทางด้านวัฒนธรรมและสังคม ในการนี้ การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน จะเป็นการสร้างทั้งภาระ และ
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โอกาสใหม่ ๆ ให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล (องค์การบริหารส่วนต�าบล
นิคมสร้างตนเอง จังหวัดนครราชสีมา.  ม.ป.ป. : ออนไลน์)
 ด้วยเหตผุลดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น จงึได้น�ามาท�าการศึกษาวจิยัถงึบทบาทและการเตรยีมความพร้อม
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความทันสมัย โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น มีความยืดหยุ่น และช่องทางที่กว้างขึ้นให้กับการ
บรหิารจัดการของตนเอง เพือ่จะได้ปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ได้ โดยจะท�าการศกึษาทรรศนะ
ของบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล และพนักงานส่วนต�าบล ซึ่ง
เป็นกลุม่บคุคลทีเ่ป็นผู้ปฏบิตังิาน และมีส่วนเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด ท�าให้ทราบถึงบทบาทหน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนต�าบลและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้น�า ครู  และประชาชน

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล
จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      
         2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล
จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
         3. เพื่อศึกษาน�้าหนักความส�าคัญของปัจจัยในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อบทบาทและการเตรียมความ
พร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
         4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบน�้าหนักความส�าคัญของปัจจัยในแต่ละด้านที่มีผลต่อบทบาทและ
การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่
วิเคราะห์จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้บริหารและพนักงานส่วนต�าบล  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) เป็นแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย 
(Explanatory Sequential Design) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ช่วงแรกเป็นการวิจัยหลักโดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณก่อนเพื่อตอบปัญหาการวิจัย และต่อด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อช่วยในการอธิบายผลให้กระจ่าง
ขึ้น ผู้วิจัยจะให้ความส�าคัญกับข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้เสริมหรือ
สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ การบูรณาการจะเกิดขึ้นในข้ันตอนของการตีความและการอภิปรายผล 
(W. Alex Edmund & Tom D. Kennedy.  2013 : 164; Larry B.Christensen, R.Burke John & Lisa 
A. Turner.  2011 : 382)
 การวจิยัเชิงปริมาณ ผู้วจัิยก�าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Sampling) เป็นการสุ่มที่ท�าเป็นตอน ๆ  หลายขั้น ประชากร 30 องค์การบริหารส่วนต�าบล 6 อ�าเภอ 
แต่ละหน่วยจะถูกจัดไว้เป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งเป็นการสุ่มแบบผสมกันระหว่างการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยวิธีจับ
สลาก และแบบกลุ่ม ซึ่งจะได้องค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 15 แห่ง จาก 6 อ�าเภอ ที่ใช้ในการศึกษา  



44 ปีที่11ฉบบัที่22กรกฎาคม-ธนัวาคม2559

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล เลขานุการฯ จ�านวน 60 คน  
ฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 303  คน และพนักงานส่วนต�าบลซ่ึง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ จ�านวน  84 คน  รวมจ�านวน  447 คน เก็บข้อมูลโดย
 1) ใช้แบบสอบถามที่ได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของส�านวน
ภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์มากกว่า 0.5 
ทกุข้อ และมค่ีาความเชือ่มัน่ทีไ่ด้จากการค�านวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.979 ซึ่งแบบสอบถามท้ังฉบับใช้เทคนิคของลิเคิร์ท (Likert technique) 
หรือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งมีเกณฑ์ก�าหนดไว้ 2 แบบคือ เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน
 ก. แบบสอบถามวัดปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนา
ตน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ และเจตคติ
 ข. แบบสอบถามวัดปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับข่าวสาร แผนกลยุทธ์ การประสานงานภายใน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการรับรู้ของประชาชน 
 ค. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบล ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคม ศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจารีต
ประเพณี
 ง. แบบสอบถามวดัการเตรียมความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ได้แก่ การเมอืงและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข
 ในการนี ้ได้จัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 447 ชดุ ต้ังแต่วันท่ี 23 มกราคม 2558 และเกบ็แบบสอบถาม 
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558
 2) ในการนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
 ก. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เช่น การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 ข. สถติเิชงิอนมุาน (Inferential statistic) สถติท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน สมัประสทิธิส์หสมัพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 2
 ค. ความแปรปรวนทางเดียว (ONE- WAY ANOVA) โดยหาค่า F-TEST และ Multiple 
Comparisons (Scheffe) เพือ่เปรยีบเทยีบน�า้หนกัความส�าคญัของปัจจยัในแต่ละด้าน เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์
ข้อที่ 4 และ
 ง. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ Enter 
Regression Analysis และ Stepwise Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์น�้าหนักความส�าคัญของปัจจัย
ในแต่ละด้านที่มีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3
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 การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informant) ประกอบด้วยพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล ผูน้�า คร ูและประชาชน รวม 10 คน จะใช้การเลอืกแบบพจิารณา (judement sampling) 
หรอืการเลอืกตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  เนือ่งจากเป็นบคุคลทีเ่ป็นตวัแทนในองค์การ
บริหารส่วนต�าบลที่เป็นผู้น�าที่เป็นทางการ และผู้น�าท่ีไม่เป็นทางการ ผู้ปฏิบัติงานตรง ผู้ประสานงานและ
ร่วมมือปฏิบัติงานในพื้นที่ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล และผู้รับผลกระทบโดยตรงจาก
บทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล วเิคราะห์ข้อมลูโดยสรุปวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และน�าเสนอข้อมลูด้วยวธิพีรรณนา ทัง้นีไ้ด้เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์ โดย
จดบันทึก ใช้เทปบันทึกเสียง และการสังเกต ซึ่งได้ด�าเนินการหลังจากที่ประมวลผลการวิจัยเชิงปริมาณ
เรียบร้อยแล้ว

ผลการวิจัย
         ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
            พบว่า ระดับปัจจัยภายในและภายนอกในแต่ละด้านที่มีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อม
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
 1) ระดับปัจจัยภายในด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X =3.41)  ด้านทักษะ
การเรียนรู้และการพัฒนาตน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X =3.64) ด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X =3.89) ด้านทักษะพื้นฐาน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X =3.70) และด้านเจตคติ 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X =3.98)  ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยภายในแต่ละด้านที่มีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การ
 บริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวแปร X SD แปรผล

1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 3.41 .775 มาก

2. ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน 3.64 .744 มาก

3. ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ 3.89 .705 มาก

4. ทักษะพื้นฐาน 3.70 .736 มาก

5. เจตคติ 3.98 .750 มาก
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 2) ระดับปัจจัยภายนอกด้านการได้รับข่าวสาร อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( X =3.37) ด้านแผน
กลยุทธ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( X =3.30) ด้านการประสานงานภายใน อบต. อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
( X =3.73) ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก ( =3.58) และด้านการรับรูข้องประชาชน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X =3.57) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ระดับปัจจัยภายนอกแต่ละด้านที่มีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การ
 บริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวแปร X SD แปรผล

1. การได้รับข่าวสาร 3.37  .883 ปานกลาง

2. แผนกลยุทธ์ 3.30 .902 ปานกลาง

3. การประสานงานภายใน อบต. 3.73 .770 มาก

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 3.58 .708 มาก

5. การรับรู้ของประชาชน 3.57 .805 มาก

 3) เปรียบเทียบน�้าหนักความส�าคัญของปัจจัยภายในด้านความรู้เก่ียวกับอาเซียน ทักษะการเรียน
รู้ และการพัฒนาตน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ ทักษะพื้นฐาน เจตคติ ที่มีผลต่อบทบาทและ
การเตรยีมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจงัหวดัสมทุรปราการเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน จาก
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล และพนักงานส่วนต�าบล ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ภายนอกด้านการได้รับข่าวสาร การประสานงานภายใน อบต.  การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับรู้ของ
ประชาชน  ไม่มคีวามแตกต่างกนั เว้นแต่ด้านแผนกลยุทธ์ จะมีความแตกต่างกนั แต่เมือ่ทดสอบความแตก
ต่างเป็นรายคูด้่วย Scheffe พบว่าค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารแตกต่าง กบัค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของ
พนักงานส่วนต�าบล เช่น การก�าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ กระบวนปฏิบัติ
งานที่มีการด�าเนินอย่างมีระบบ ซ่ึงผู้บริหาร กับพนักงานส่วนต�าบล จะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานประจ�าใน
เรื่องดังกล่าวจึงมีความคิดเห็นท่ีไม่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล จะ
เข้ามาเฉพาะเมือ่มกีารประชมุสามัญ หรอืวสิามญั และให้ความส�าคญัเรือ่งนีค่้อนข้างน้อย จงึท�าให้มีความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไม่แตกต่างมากนักกับผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนต�าบล
 4) บทบาทและการเตรยีมความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนต�าบลจงัหวัดสมุทรปราการเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ของปัจจัยภายในได้ด�าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise Multiple 
Regression Analysis ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน ความ
รู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะพื้นฐาน ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลได้ร้อยละ 46.2 ค่า R = .680  ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ต่อบทบาทขององค์การ
 บริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวแปร b SE
b

β t Sig

1. ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน(LSD) .356 .049 .385 7.210 .000

2. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (AK) .216 .043 .243 5.039 .000

3. ทักษะพื้นฐาน (BS) .136 .049 .146 2.780 .006

N= 409  R = .680  R2= .462  R2 adj = .458  Constant (a) = 1.154  SE
est
 = .507  F = 115.835    

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise Multiple Regression Analysis ซึ่ง
ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ร้อยละ 32.4 ค่า R = .569 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ต่อการเตรียมความพร้อมของ 
  องค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวแปร b SE
b

β t Sig

1. ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน(LSD) .393 .053 .383 7.455 .000

2. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (AK) .243 .051 .247 4.792 .000

N= 409    R = .569   R2= .324     R2 adj = .321  Constant (a) = 1.237   SEest = .628   F = 97.230  
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
          ปัจจัยภายนอก พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบล ได้ด�าเนิน
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซึ่งตัวแปรพยากรณ์
ทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ การรับรู้ของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การประสานงานภายใน อบต. 
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และแผนกลยทุธ์ ร่วมกนัพยากรณ์ปัจจยัภายนอกทีม่ผีลต่อบทบาทขององค์การบรหิารส่วนต�าบลได้ร้อยละ 
71.4 ค่า R = .845 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ต่อบทบาทของ 
  องค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวแปร b SE
b

β t Sig

1. การรับรู้ของประชาชน (PR)  .357 .046 .418 7.815 .000

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) .244 .048 .251 5.057 .000

3. การประสานงานภายใน อบต. (CWS) .126 .037 .141 3.427 .001

4. แผนกลยุทธ์ (SP) .093 .029 .122 3.161 .002

N= 409  R = .845  R2= .714  R2 adj = .712  Constant (a) = 0.764  SE
est
 = .370  F = 252.577 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ด้ด�าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ การรับรู้ของประชาชน การได้รับข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล
จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ร้อยละ 62.9 ค่า R = .793 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ต่อการเตรียมความพร้อมของ 
  องค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวแปร b SEb β t Sig

1. การรับรู้ของประชาชน (PR) .439 .055 .464 7.970 .000

2. การได้รับข่าวสาร (IA) .235 .037 .279 6.427 .000

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) .132 .039 .123 2.251 .025

N= 409    R = .793   R2= .629     R2 adj = .626 Constant (a) = 0.676   SE
est
 = .466   F = 228.713

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 5) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทกับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัด
สมุทรปราการเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน พบว่า ผลทีไ่ด้จากการหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรบทบาทกบั
การเตรยีมความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล มค่ีาเท่ากบั .858 ซึง่มค่ีาเป็นบวก โดยมคีวามสมัพนัธ์
อยู่ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.01 ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทกับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหาร
  ส่วนต�าบล จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล

บทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบล .858**

N=409
**ความสัมพันธ์เชื่อถือได้ ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.01
* ความสัมพันธ์เชื่อถือได้ ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ         
 จากการสมัภาษณ์พนกังานผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบล ผูน้�า คร ูและประชาชน เกีย่ว
กับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบล พบว่า 
 1. องค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็น
อย่างมาก หรอืจะกล่าวได้อกีนยัหนึง่ว่าเป็นงานหลกัขององค์การบรหิารส่วนต�าบล เพราะเป็นงานท่ีสามารถ
มองเหน็ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสายตาของประชาชน ประกอบกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลมคีวามต้องการ
จะพัฒนา ส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดรับกับผังเมืองและการเติบโตของเมือง
 2. การส่งเสริมกลุม่อาชีพ และจัดหาตลาดทัง้ในและต่างประเทศ จะเป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ที่จัดตั้งมานานกว่า 10 ปีขึ้นไป แต่ในทางกลับกันส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีจัดตั้งมาน้อยกว่า 10 
ปี ประชาชนยังไม่เห็นความส�าคัญของการรวมกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และอบรมอาชีพ โดยเห็นว่าไม่
สามารถจะแข่งขนักบัทีอ่ืน่ทีเ่ขาท�ากนัอยูแ่ล้ว และกไ็ม่มีตลาดรองรับอีกด้วย โดยองค์การบริหารส่วนต�าบล
เองกไ็ม่ได้หาตลาดให้หลงัจากท่ีได้มกีารอบรมเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ประชาชนเองกไ็ม่มคีวามรูเ้รือ่งของการ
ตลาด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรรม
 3. ประชาชนยังไม่ค่อยมคีวามเข้าใจในการด�าเนนิการประชมุหรอืความรูท้ีจ่ะน�าข้อมลูความจ�าเป็น
พ้ืนฐานมาใช้ประกอบการพจิารณาด�าเนนิการจดัท�าแผนชมุชนหรอืเป็นปัญหาความต้องการจรงิ ๆ  ก็เพราะ
ว่ายงัขาดความรูค้วามเข้าใจในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาสามปี จะสงัเกตได้ว่าในการเสนอ
โครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน นอกจาก
นีย้งัไม่มกีารจดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการ ยงัคงมคีวามต้องการในทกุๆ โครงการซึง่ต้องมอียูใ่นแผนฯ 
โดยไม่ค�านึงถึงศักยภาพของ อบต. ที่ไม่สามารถจะด�าเนินการให้ครบทุกโครงการได้
 4. ด้านการส่งเสริมด้านภาษา องค์การบริหารส่วนต�าบลได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัด
จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอนภาษาองักฤษให้กบัเดก็ และเยาวชนในหมูบ้่าน ต�าบล แต่เป็นโครงการ
ระยะสัน้ อกีทัง้ยงัขาดการตดิตามประเมนิผล จงึท�าให้การใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารยงัไม่ประสบผล
ส�าเรจ็เท่าทีค่วร และประชาชนเองก็ยังไม่เห็นความส�าคญัหรอืประโยชน์ของการใช้ภาษาจงึท�าให้ขาดความ
สนใจ
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 5. องค์การบรหิารส่วนต�าบลส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีข่องตนตามกฎหมายและ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 3 ปี ซ่ึงยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
จริงจัง
 6. ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล ได้แก่ 
ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน ในด้านการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีใน 6 ด้าน
ของการพัฒนา การจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ/กิจกรรม ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การจัดตั้งประชาคม และการประชุมกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง
อย่างรอบด้าน และความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนในด้านความเป็นมา พัฒนาการ  ผลกระทบของการรวมตวัเป็น
อาเซียนทั้งผลบวกและผลลบ พร้อมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นประเทศประชาคมอาเซียน และ
การปรับตัวเมื่อต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นอยู่
 7. ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล ใน
ด้านการรับรู้ของประชาชน โดยมีการจัดรถประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ มีเสียงตามสาย ส่ง
จดหมายถงึกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และวทิยุชมุชน เป็นต้น และการเข้ามามส่ีวนร่วมของประชาชน เนือ่งจาก
ประชาชนมจิีตใจทีจ่ะให้ความช่วยเหลอือยูแ่ล้ว จากตรงนีจ้ะเหน็ได้ว่าเมือ่องค์การบรหิารงานส่วนต�าบลจะ
มีการจัดงานบุญ งานประเพณีหรือวันส�าคัญ ประชาชนก็จะเข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมดังกล่าวเสมอ 
นอกจากนี้ก็มีเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยการร่วมกันของชาวบ้านท่ีจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้านอีกด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวจัิยคร้ังน้ี พบประเดน็ส�าคญัทีผู่วิ้จยัจะได้น�ามาอภิปรายเพือ่น�าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ได้แก่
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท กับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม และการพัฒนาคุณภาพชวิีต การรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
และด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 กับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านของความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสาธรณสุข เพราะทุกด้านที่กล่าวมาก็เป็นการกระท�า
ตามบทบาทหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต�าบลตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนด
ซึง่องค์การบรหิารส่วนต�าบลควรจะท�า ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของคณพศ  สทิธเิลศิ (2549) เรือ่ง การ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการท�างานกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�าบล ในจงัหวดัสมทุรปราการ พบว่า ประสทิธภิาพการบรหิารงานขององค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล ประกอบด้วย 6 ด้าน และที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพมาก มีจ�านวน 5 ด้าน ยกเว้นด้าน
เศรษฐกิจ ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  และพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ (2557) เรื่อง การประเมินผลแผน
พัฒนาสามปี (2557-2559) ประจ�าปี 2557 ศึกษาเฉพาะกรณียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
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(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนธาตุ อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พบ
ว่า การด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ (โครงสร้างพื้นฐาน) สามารถ
ด�าเนินงานตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะมาจากโครงการท่ีมาจากปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิน่ และความเสือ่มโทรมของพืน้ที ่ซึง่เป็นโครงการทีก่�าหนดไว้ในแผนพัฒนา และอยู่
ในอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนการจดัสรรและเบิกจ่ายงบประมาณมีความเหมาะ
สม เนื่องจากพิจารณาตามความส�าคัญของปัญหาในท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นส�าคัญ แต่ผลการศึกษาเชิงคุณภาพมีความขัดแย้งกันกับเชิงปริมาณ นั่นคือ องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี 
(ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม , 2558 : สัมภาษณ์) ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับเข้า
สูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างจรงิจงั เป็นเรือ่งนโยบายแต่ยงัไม่ได้ด�าเนนิการ ยงัเหน็ความส�าคัญของการสร้าง
วตัถ ุและมองว่าเป็นองค์กรพฒันาท้องถ่ินซ่ึงยังไม่เหน็ผลกระทบจากเปิดประเทศสูป่ระชาคมอาเซยีน และ
ยังไม่ได้มีการส่งเสริมหรือกระท�าสิ่งใดให้เห็นเป็นรูปธรรมในหมู่บ้าน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การ
บริหารส่วนต�าบลรับผิดชอบอยู่ 
 2. ความส�าคญัของปัจจยัภายในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อบทบาทและการเตรยีมความพร้อมขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปร 5 ด้าน พบว่า 
ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อบทบาทและการเตรยีมความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเพ่ือเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน คือ ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน  และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของคณพศ  สิทธิเลิศ (2554) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะ
ของนักศึกษาที่มีผลต่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ พบว่าคุณลักษณะท่ีมีผลต่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือทักษะ
พลเมอืงและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทกัษะพืน้ฐาน เจตคต ิและทกัษะการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาตน โดย
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  การศึกษาของอ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ปัจจัยที่เป็นตัว
พยากรณ์ได้ดีคือ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 26.4  และสามารถร่วมเป็น
ตัวพยากรณ์กับการสนับสนุนจากครอบครัวได้ร้อยละ  30.2  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
การศึกษาของ สมใจ กงเติม (2555 : 89 ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า นักศึกษามีความพร้อมด้านความรู้
ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมหรือนักศึกษาได้รับความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และอาจรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การสอดแทรกเรื่องอาเซียนเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน ส�าหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพมีความ
สอดคล้องกันกับเชิงปริมาณ พบว่า ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลจะ
ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีใน 6 
ด้านของการพัฒนา การจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ/กิจกรรม ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งประชาคม และการประชุมกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง
อย่างรอบด้าน (มานะ สมใจ ,นามสมมติ, ผู้ใหญ่บ้าน, 2558 : สัมภาษณ์) และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
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องค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา พัฒนาการ  ผลกระทบของการรวมตัว
เป็นอาเซยีนทัง้ผลบวกและผลลบ พร้อมทัง้ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการเป็นประเทศประชาคมอาเซยีน และ
การปรับตัวเมื่อต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นอยู่ 
 3. ความส�าคัญของปัจจัยภายนอกแต่ละด้านท่ีมีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลจังหวดัสมทุรปราการเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ผูว้จิยัได้ก�าหนดตวัแปร 5 ด้าน 
พบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน คือ การรับรู้ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของสุเมธ โชตยะกุล และจรูญ สารินทร์ (2554) ได้ท�าการศึกษาวิจัย
เรือ่งการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าหลวง อ�าเภอเมอืงพิจติร 
จังหวดัพิจิตร พบว่า การรับรูข้้อมลูข่าวสารของประชากรผ่านสือ่ต่าง ๆ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่
พิจารณารายข้อพบว่าระดับมาก มีอยู่ 2 ข้อ คือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสายหรือหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้น�าหมู่บ้าน เช่น ก�านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกอบต. และจาก
เว็บไซต์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ยังไม่เห็นความส�าคัญของการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและยังขาดความรู้ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ โดยรวมแล้วอยู่ในระดับน้อย  ส่วนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่สามปี การเข้าร่วมในการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  เช่น งานบญุ 
งานประเพณี ในองค์การบริหารส่วนต�าบล ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของรัฐ กันภัย และธรรมนิตย์ 
วราภรณ์ (2558) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง พบว่า ประชาชนใน
องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขตจงัหวดัภาคตะวนัตกตอนล่าง มส่ีวนร่วมในการรบัผลประโยชน์จากการพัฒนา
มากทีส่ดุ ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ข่าวสาร และการมส่ีวนร่วมของประชาชนกบัการพฒันาท้องถิน่
ในองค์การบรหิารส่วนต�าบลเขตจงัหวดัภาคตะวนัตกตอนล่าง มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกทกุตวัและมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วน
ต�าบลมากที่สุดคือ สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต�าบล มีค่าอ�านาจการพยากรณ์ 
ร้อยละ 54.9 และผลการศึกษาเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกันกับเชิงปริมาณ กล่าวคือผลการสัมภาษณ์
ด้านปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�าบล พบว่า 
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานด้วยความเต็มใจ ถ้าได้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การ
ยอมรบัจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล ความคาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทน ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
การมีกิจกรรมร่วมกัน และการมีหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล นับตั้งแต่การร่วมคิดหา
สาเหตุของปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท�า และร่วมติดตามผล (ดวงใจ เกิดพลอย, นามสมมติ,  2558 : 
สัมภาษณ์)  เนือ่งจากประชาชนมจีติใจท่ีจะให้ความช่วยเหลอือยู่แล้ว ซึง่จากตรงนีจ้ะเหน็ได้ว่าเมือ่องค์การ
บริหารงานส่วนต�าบลจะมีการจัดงานบุญ งานประเพณีหรือวันส�าคัญ ประชาชนก็จะเข้ามีส่วนรวมใน
กิจกรรมดังกล่าวเสมอ (สมศักดิ์ จันดี ,นามสมมติ, อดีตสมาชิกสภา อบต., 2558 : สัมภาษณ์) นอกจากนี้
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ก็มีเวทีประชาคมหมู่บ้านในการร่วมกันของชาวบ้านที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ให้
สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
   
ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทและการเตรียมความพร้อมขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
 1.1 องค์การปกครองท้องถิ่น ควรให้ความรู้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ต�าบล เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่เฉพาะด้านภาษา แต่ยังรวมถึงความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมเดียวกัน 
 1.2 ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือมหาวิทยาลัย
เอกชน ได้ให้ความรูเ้กีย่วกบัการเตรยีมความพร้อมในการรบัมือเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนกบัองค์การปกครอง
ท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบ และการน�าผลการวิจัยไปใช้
 2.1 กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนต�าบล ควรจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน และภาษาอังกฤษ แก่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล         
 2.2 กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนต�าบล (กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม) ควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณจดัจ้างครชูาวต่างประเทศ ประจ�าศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กเพื่อให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 2.3 องค์การบริหารส่วนต�าบล ควรก�าหนดวิสัยทัศน์ความพร้อมของพื้นท่ีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ก�าหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 3 ปี ในการพัฒนา 6 ด้านควบคู่กับการสร้างความพร้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรองรับประชาคมอาเซียนที่เป็นรูปธรรม
 2.4 องค์การบริหารส่วนต�าบล ควรอบรม ช้ีแจงท�าความเข้าใจกบัประชาชนเกีย่วกบัการจดัท�าแผน
พัฒนาท้องถิ่นโดยให้เห็นความส�าคัญในการพัฒนาให้ครบทั้ง 6 ด้าน ไม่ใช่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
เดียว
 2.5 องค์การบริหารส่วนต�าบล (กองสาธารณสุข) ควรท�าข้อตกลงความร่วมมอืกนั (MOU) ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต�าบลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ทั้งในด้านการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟู และ
ป้องกัน นอกเหนือจากการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ
 2.6 องค์การบรหิารส่วนต�าบล (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) ควรมกีารจดัตัง้ศูนย์อาเซยีน
ศึกษาเชิงเครือข่ายเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรในหมู่บ้าน ต�าบล ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์ คือ (1) 
ยุทธศาสตร์ฐานข้อมูล (2) ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้  (3) ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในอาเซียน (4) ยุทธศาสตร์เผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ และ (5) ยุทธศาสตร์
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
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 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 3.1 ควรจะท�าวจิยัในประเดน็เรือ่งปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่ผีลต่อการเข้ารบัการอบรมภาษาองักฤษของ
เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล
           3.2 ควรจะท�าวิจัยในประเด็นเรื่องแนวโน้มบทบาทของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนต�าบลในอนาคต
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