
โครงรางการศึกษาวิจัย
เรื่อง

การปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศ
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1.  ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา

การปกครองทองถิ่นเปนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประเทศที่เจริญ 
กาวหนาสวนใหญจะมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็งม่ันคง การปกครองทองถิ่นไดรับความ
สนใจจากบุคคลหลายฝาย เชน นักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการประจํา ตลอดจนประชาชนสืบ
เน่ืองมาตั้งแตอดีต ปจจุบัน และมีแนวโนมวาจะไดรับความสนใจตอไปอีกในอนาคต ยิ่งในยุคปจจุบนั
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การปกครอง และการบริหารอยางรวดเร็ว
สลับซับซอน ควบคูไปกับกระแสโลกที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย การกระจาย
อํานาจ การมีสวนรวมของประชาชน  การปองปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิ-
มนุษยชน สิทธิของชุมชน และจิตสํานึกของชุมชน  เปนตน  กระแสดังกลาวยิ่งทําใหการปกครอง
ทองถิ่นเพ่ิมความสําคัญและไดรับความสนใจมากขึ้นดวย ทั้งน้ี มีความคาดหวังที่จะสนับสนุนให
หนวยการปกครองทองถิ่นสามารถใหบริการแกประชาชนสวนรวมไดอยางใกลชิด รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับการปกครองทองถิ่นลวนมีอยูในเกือบทุกประเทศ  หากไดนํามาขอมูล
และขอเท็จจริง  โดยเฉพาะในเรื่องโครงสราง  อํานาจหนาที่ บริหารงานบุคคล และงบประมาณของ
หนวยการปกครองทองถิ่นของประเทศตาง ๆ  อันไดแก  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญ่ีปุน  เกาหลีใต
ฟลิปปนส  และไทย มาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน ก็นาจะเปนประโยชนตอการเพิ่มพูนความรู หรือได
แนวทางที่เปนสากล และยังอาจนํามาเปนแนวทางในการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการปกครองทองถิ่น
ไทยใหมีประสิทธิภาพอยางสอดคลองกับสถานการณและเอ้ือประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
และประเทศชาติไดอีกดวย

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา (objectives)

การพิจารณาศึกษาการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศในครั้งน้ี  เนนดานการบริหาร
การจัดการ  โดยเฉพาะในเรื่องรูปแบบ  โครงสราง  อํานาจหนาที่  การบริหารงานบุคคล
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และงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงเหตุผลของการกําหนด
วัตถุประสงคแตละขอไวดวย  ดังน้ี

2.1 พิจารณาศึกษาขอมูลและขอเท็จจริง (fact) ของการปกครองทองถิ่นไทยและตาง
ประเทศ สําหรับเหตุผลที่นําขอน้ีมาเปนวัตถุประสงคขอแรกเพราะในการพิจารณาศึกษาเรื่องใดจํา
เปนตองทราบและเขาใจสภาพทั่วไปของเร่ืองนั้นเปนพ้ืนฐานเบื้องตน

2.2 วิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองและการบริหารที่
เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศ  เหตุผลที่พิจารณาศึกษาขอน้ีเพราะระบบการ
เมืองการปกครองและการบริหารของแตละประเทศไดมีสวนสําคัญตอการกําหนดหรือการจัด 
หนวยการปกครองทองถิ่นของแตละประเทศ  กอปรกับการพิจารณาศึกษาภาพรวมของระบบ
ดังกลาวจะชวยใหเขาใจการปกครองทองถิ่นของแตละประเทศไดชัดเจนและเขาใจในเชิงระบบที่มี
ความสัมพันธกับระบบอ่ืนมากขึ้น

2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความเปนมา และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
ไทยและตางประเทศ วัตถุประสงคขอน้ีเปนการพิจารณาศึกษาเชิงประวัติศาสตร (historical
approach) เพ่ือใหทราบถึงความเปนมาและแนวคิดที่เกี่ยวของกอนที่จะวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพ
ในปจจุบันและอนาคตตอไป อันจะมีสวนชวยใหเขาใจการปกครองทองถิ่นของแตละประเทศไดลึกซึ้ง
มากขึ้น

2.4 วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่  การบริหารงานบุคคล และ
งบประมาณของหนวยการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน หลังจาก
พิจารณาศึกษาสภาพในอดีตของการปกครองทองถิ่นแลว ขั้นตอนตอเน่ืองกันไปคือการพิจารณา
ศึกษาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน  อันจะชวยใหเห็นขอดีและขอบกพรองดวย

2.5 เสนอความเห็น (opinion) และแนวทางพัฒนารูปแบบ  โครงสราง  อํานาจหนาที่
การบริหารงานบุคคลและงบประมาณของหนวยการปกครองทองถิ่นไทยที่เหมาะสมและ
เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนสวนรวมในอนาคต สวนเหตุผลที่กําหนด 
วัตถุประสงคไวเชนนี้เพราะการพิจารณาศึกษาการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศไมอาจ
สมบูรณไดถามิไดนําผลการพิจารณาศึกษาสภาพในอดีตและปจจุบันไปเปนแนวทางสําหรับประยุกต
ใชหรือเปนแนวทางสําหรับพัฒนาการบริหารการจัดการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคตตอไป

3.  ขอบเขตของการศึกษา (scope of the study)

ขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมในเรื่องดังตอไปน้ี
3.1  พิจารณาศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงของการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศ
3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมทางการเมืองการปกครองและการบริหารที่เกี่ยวของกับ

การปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศ
3.3  วิเคราะหเปรียบเทียบการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศ
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3.3.1  แนวคิดที่เกี่ยวของ
3.3.2  ความเปนมา
3.3.3  ระบบและรูปแบบของหนวยการปกครองทองถิ่น
3.3.4  หนวยงานตนสังกัด

3.4   วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางของหนวยการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศ
 3.4.1  โครงสรางรวม

3.4.2  โครงสรางยอย
3.5  วิเคราะหเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นของไทยและตาง

ประเทศ
3.6  วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของหนวยการปกครองทองถิ่น

3.6.1  คุณสมบัติและการแตงตั้งบุคลากรในหนวยการปกครองทองถิ่น
3.6.2  หลักประกันของบุคลากรในหนวยการปกครองทองถิ่น

3.7  เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการของหนวยการปกครองทองถิ่น โดย
เฉพาะในเรื่อง  โครงสราง  อํานาจหนาที่  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ

กลาวโดยยอ  ขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ี เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบการปกครองทอง
ถิ่นไทยและตางประเทศจากขอมูลและขอเท็จจริงในอดีต ภาพรวมและภาพยอยของการปกครอง
ทองถิ่นในปจจุบัน  เพ่ือจะไดนํามาเปนประโยชนในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารการ
จัดการของการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต  ทั้งน้ีไดแบงการพิจารณาศึกษาออกเปน 9 บท  

บทที่ 1  บทนํา กลาวถึง กระบวนการศึกษาครั้งน้ี
บทที่ 2  เปนภาคทฤษฎี ซ่ึงแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับการปกครอง

ทองถิ่น
บทที่ 3-6  พิจารณาศึกษาการปกครองทองถิ่นของตางประเทศ อันไดแก จีน ญ่ีปุน

เกาหลีให และฟลิปปนส
บทที่ 7  การปกครองทองถิ่นของไทย
บทที่ 8  วิเคราะหเปรียบเทียบ  และ
บทที่ 9  สรุปและเสนอแนะ
รวมทั้งมีภาคผนวกและบรรณานุกรมทายสุด

4.  ขอจํากัดของการศึกษา (limitation of the study)

การพิจารณาศึกษาการปกครองทองถิ่นของตางประเทศและของไทยในครั้งน้ี  เนนทาง
ดานการบริหารการจัดการ  โดยเฉพาะในเรื่อง  โครงสราง  อํานาจหนาที่  การบริหารงาน
บุคคล และงบประมาณ  ทั้งน้ีเพราะนี้ผูศึกษาสนใจและไดศึกษาเรื่องดังกลาวมาเปนเวลานานและ
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มีขอมูลมากเพียงพอ  สวนเรื่องอ่ืนที่มิไดนํามาเขียนไวในที่น้ี  เชน  หรือเรื่องเก่ียวกับกฎหมายโดย
ตรง  แมเปนเรื่องสําคัญ  แตควรแยกเขียนตางหาก

5.  คําจํากัดความ (operational definition)

คําจํากัดความในที่น้ีหมายถึง  คํานิยามปฏิบัติการ (operational definition) หรือความ
หมายของคําที่ใชในการพิจารณาศึกษาครั้งน้ี  และเนื่องจากหนังสือเลมน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบ
การปกครองทองถิ่นไทยกับตางประเทศ เพ่ือปองกันการสับสนในความหมายของคําหรือขอความ
จึงหลีกเลี่ยงไดยากที่จะตองนําคําหรือขอความที่มาจากภาษาอังกฤษ  หรือฝรั่งเศส  หรือเยอรมนี
มาใสไวดวย  โดยคําหรือขอความบางสวนที่สําคัญเม่ือไดแปลเปนภาษาไทยแลว ก็จะนําคําเดิมของ
ภาษานั้นซ่ึงอาจเปนภาษาอังกฤษ  หรือภาษาเยอรมัน หรือฝรั่งเศส มาใสไวในวงเล็บตอทายคําแปล
ภาษาไทยดวย  และในบางกรณีมีบางคําที่แปลเปนภาษาไทยไดยาก  ก็จะนําคําของภาษานั้นมาใส
ไวโดยไมแปลเปนภาษาไทย

5.1 การปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองทองถิ่นตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

5.2  การเปรียบเทียบ (comparative study) หมายถึง  การนํารูปแบบ  โครงสราง  อํานาจ
หนาที่ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณของหนวยการปกครองทองถิ่นของจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต
ฟลิปปนส  และไทยมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน

เน่ืองจากวัตถุประสงคประการหนึ่งของการศึกษาครั้งน้ีคือ  การวิเคราะหเปรียบเทียบการ
ปกครองทองถิ่นของตางประเทศและไทย  ดังน้ัน  จึงควรทําความเขาใจคําวา การเปรียบเทียบ ไว
ในที่น้ีดวย

การเปรียบเทียบโดยทั่วไป หมายถึง  การนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งมาหาความ
เหมือน  ความคลายคลึง  และ/หรือ ความแตกตางกัน  ที่สําคัญก็คือ  สิ่งที่จะนํามาเปรียบ
เทียบกันไดน้ัน  อยางนอยที่สุดจะตองเปน  “สิ่งที่มีพื้นฐานคลายคลึงกันหรือเหมือนกันอยู
บาง” (fundamental similarity) ถาสิ่งที่จะนํามาเปรียบเทียบกันน้ันไมมีสิ่งที่มีพ้ืนฐานดังกลาว  ก็ไม
อาจนํามาศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบได  แตอาจศึกษาในลักษณะของความสัมพันธกันหรือไมก็
แยกศึกษาออกจากกันคนละเรื่อง  ในการศึกษาเปรียบเทียบนั้น  อาจทําการเปรียบเทียบเพียงปจจัย
เดียว  หรือทําการศึกษาเปรียบเทียบหลายปจจัยพรอมกันไปก็ได  ดังเชน  ในหนังสือน้ีทําการ
เปรียบเทียบโครงสราง  อํานาจหนาที่  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณของการปกครองทอง
ถิ่นตางประเทศและไทย  เปนตน  เม่ือเปนเชนนี้  ทําใหเห็นถึงวัตถุประสงคหลักของการเปรียบ
เทียบคือ  ตองการใหรูวาสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันน้ันมีอะไรเหมือนกัน  คลายคลึงกัน  หรือแตก
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ตางกันบาง   สําหรับตัวอยาง “สิ่งที่มีพ้ืนฐานคลายคลึงกันหรือเหมือนกันอยูบาง”  เชน  กระบวน
การ  โครงสราง  พฤติกรรม  และหนวยงาน1   อธิบายเพิ่มเติมไดวา

1)  กระบวนการ (process)  หมายถึง  สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันน้ันจะตองมี
กระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานที่คลายคลึงกันหรือเหมือนกันอยูบาง สําหรับตัวอยางหัวขอวิจัย
ที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบกระบวนการ เชน  เปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานหรือกระบวนการ
ตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี  ของนายกเทศมนตรี  หรือของผูวาราชการจังหวัด

2)  โครงสราง  (structure)   หมายถึง  สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันน้ันจะตองมีโครง
สรางของหนวยงานที่คลายคลึงกันหรือเหมือนกันอยูบาง  สําหรับตัวอยางหัวขอวิจัยที่เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบโครงสราง  เชน  เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสรางของรัฐบาล  เปรียบเทียบโครงสราง
ของคณะกรรมการบริหาร  ของเทศบาล  หรือของพรรคการเมือง

3)  พฤติกรรม (behavior)  หมายถึง  สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันน้ันจะตองมีพฤติ
กรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของหนวยงานที่คลายคลึงกันหรือเหมือนกันอยูบาง  ตัวอยางหัวขอ
วิจัยที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบพฤติกรรม เชน  เปรียบเทียบพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของประชาชน เปรียบเทียบพฤติกรรมการหาเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เปรียบเทียบ
พฤติกรรมทางการบริหารงานของรัฐมนตรี หรือเปรียบเทียบลักษณะการประพฤติมิชอบของนัก
การเมือง

4)  หนวยงาน (unit)  หมายถึง  สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันน้ันจะตองมีหนวยงานที่
คลายคลึงกันหรือเหมือนกันอยูบาง  สําหรับตัวอยางหัวขอวิจัยที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบหนวยงาน
เชน เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารงานของหนวยงานบริหารของรัฐบาลในสวนกลางของ
รัฐสภา  ของพรรคการเมือง  หรือของหนวยการบริหารทองถิ่น

การเปรียบเทียบมีความสําคัญทําใหรูและเขาใจถึงความเหมือน  คลายคลึง  หรือแตกตาง
กันของสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ อันจะนําไปสูการแกไขปรับปรุงตอไป ในอดีตมนุษยไดทําการ
เปรียบเทียบติดตอกันมานานนับแตสมัยโบราณ  เชน  เปรียบเทียบความสูงต่ํา  ความรวยความจน
ความดีความชั่ว  และความสุขความทุกข  เปนตน  สวนการศึกษาเปรียบเทียบทางการเมืองนั้น
อริสโตเติ้ล (Aristotle 384-322 BC.)  ไดเคยศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของนครรัฐตาง ๆ  (city
states) จํานวน 158 รัฐธรรมนูญ  เพ่ือตองการรูวาอะไรเปนสาเหตุของการไรเสถียรภาพทางการ
เมือง  พรอมกับวิเคราะหและเสนอแนะรัฐธรรมนูญที่สามารถสรางเสถียรภาพทางการเมืองไดมากที่
สุดไวดวย  การศึกษาเปรียบเทียบในยุคแรก ๆ น้ัน  มีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือเพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับ
ระบบการเมือง  การปกครองและการบริหารที่มีอยูในประเทศตาง ๆ  พรอมกับนําวิธีการที่ดีมาใน
                                         

1Danald P. Warwick and Samuel Osherson (eds.), Comparative Research Methods (New 
Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1973), p. 4  อางใน  ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, “การบริหารการปกครองทองถ่ินเปรียบ
เทียบ,”  ใน  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา การ
บริหารการปกครองทองถิ่น หนวยที่ 1-7 (พิมพครั้งที่ 3,  นนทบุรี  :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช,  2533), หนา 195-197.
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การปรับปรุงแกไขระบบการเมือง  การปกครอง  และการบริหารใหเจริญยิ่งขึ้น  หรืออยางนอยก็เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดซึ่งประเทศอ่ืนไดทําไว2   เม่ือเปนเชนนั้น  การศึกษาเปรียบเทียบในยุคแรก
ๆ จึงมีลักษณะเปนการเปรียบเทียบที่พรรณนาถึงรูปแบบการปกครองในประเทศตาง ๆ  วาเปนการ
ปกครองแบบไหน  มีรัฐบาลแบบใด  และมีพรรคการเมืองกี่พรรค  เปนตน  โดยไมมีการวิจัยเพ่ือนํา
ขอมูลทางสถิตมาสนับสนุน  รวมทั้งมิไดคํานึงถึงพฤติกรรม  และสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารของประเทศตาง ๆ น้ันดวย  แตปจจุบัน  ไดมีการนําขอมูลทาง
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยที่เปนศาสตร (scientific methodology) มาใชเปนมรรควิธี (means) หรือ
เครื่องมือ (instruments) ในการผลิตผลงานวิจัยอยางแพรหลาย

สวนประโยชนของการศึกษาเปรียบเทียบที่สําคัญและเห็นไดอยางชัดเจนคือ  ขอมูล  ขอเท็จ
จริง  และความรูที่ไดรับจากการศึกษาเปรียบเทียบจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช  พรอม
ทั้งชวยเปนแนวทางในการพัฒนาบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

6.  ระเบียบวิธีศึกษา (methodology)

เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research)  ซ่ึงไดมาจากหนังสือ  ตํารา  รายงานผล
การวิจัย  และเอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  รวมตลอดไปถึงขอมูลที่ไดจาก
เครือขายระหวางประเทศ หรือ อินเตอรเน็ท (international network หรือ internet) จากนั้นจึงนํามา
พิจารณาศึกษาในเชิงประวัติศาตร (historical approach)3 โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความเปนมา
ของหนวยการปกครองทองถิ่น  รวมทั้งใหความสําคัญกับการพิจารณาศึกษาในเชิงวิเคราะหเปรียบ
เทียบ (analytical and comparative study) โดยนําหนวยการปกครองทองถิ่นของจีน ญ่ีปุน เกาหลี
ใต และฟลิปปนส  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการบริหารการจัดการในเรื่อง โครงสราง  อํานาจหนาที่
การบริหารงานบุคคล และงบประมาณมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหนวยการปกครองทองถิ่นไทย
ทั้งน้ีเปนการนําเสนอในรูปการวิเคราะหแบบพรรณนา (descriptive analysis)4 พรอมกับมีภาพและ
ตารางประกอบตามความจําเปน

                                         
2Ibid., หนา 195.
3การพิจารณาศึกษามีหลายแนว  ที่สําคัญเชน  เชิงประวัติศาสตร  เชิงนโยบาย (policy approach) 

แนวพฤติกรรม (behavioral approach)  และแนวระบบ (systems approach)
4การวิเคราะหมีหลายแบบ (patterns of analysis) ที่สําคัญคือ การวิเคราะหแบบพรรณนา แบบ

ทํานายหรือคาดคะเน (predictive analysis) แบบสรางแนวบรรทัดฐาน (normative analysis) และ แบบแนะ
นํา (prescriptive analysis)  โปรดดู William D. Coplin, Introduction to International Politics : A 
Theoretical Overview (Chicago : Markham Publishing Co., 1971).
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7.  ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา (study benefits)

ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาในครั้งน้ี  แบงเปน
7.1  ประโยชนในทางวิชาการ

7.1.1 ชวยใหไดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา  ขอเท็จจริง  แนวคิด
โครงสราง  อํานาจหนาที่  การบริหารงานบุคคล  และงบประมาณของหนวยการปกครองทองถิ่น
ไทยและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น

7.1.2  ชวยใหไดความรูและความเขาใจหนวยการปกครองทองถิ่นไทยและตาง
ประเทศในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบ

7.1.3  ชวยใหไดแนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการของการปกครองทอง
ถิ่นไทย

7.1.4  จะเปนแนวทางในการศึกษา  คนควา  และวิจัยทํานองเดียวกันนี้กับประเทศ
อ่ืนตอไป

7.2  ประโยชนในทางปฏิบตัิ
7.2.1 บุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เชน  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี

กระทรวงทบวงกรม  องคกรของรัฐที่เปนอิสระ  องคการเอกชน  สถาบันการศึกษา  สื่อมวลชน  นัก
ธุรกิจ  ประชาชน  ขาราชการประจํา  รวมทั้งนักการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่น  จะไดรับ
ประโยชนจากการศึกษาครั้งน้ี  โดยอาจนําขอมูล  ขอเท็จจริง  และขอเสนอแนะไปใชประโยชน  เชน
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการ  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปก
ครองทองถิ่นไทย  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับโครงสราง   อํานาจหนาที่  การบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ

7.2.2  จะชวยใหบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นวา  การปก
ครองทองถิ่นไทยสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนระบบ เปน
สากล  และเอ้ืออํานวยตอประชาชนในทองถิ่นมากนอยเพียงใด

7.2.3 ในสวนของประชาชนหากนําไปศึกษา จะชวยใหเกิดความรูความเขาใจ  และ
เกิดความมั่นใจวาสิทธิเสรีภาพของตนจะไดรับความคุมครอง

8.  ระยะเวลาที่ศึกษา

การศึกษาใชเวลาประมาณ 1 ป



8

9.   คณะผูศึกษา

คณะผูศึกษาประกอบดวย
9.1  รองศาสตราจารย ดร. วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9.2  ผูชวย 2 คน

10.  บทสรุป

กระบวนการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศ”  แบงออกเปน
9 บท บทที่ 1 เปนบทนําที่กลาวถึงกระบวนการศึกษา เริ่มจากความสําคัญของเร่ืองที่ศึกษา  วัตถุ
ประสงค  ขอบเขต  ขอจํากัดของการศึกษา และคําจํากัดความ  เปนตน   จากนั้นในบทที่ 2 จึงนํา
เสนอภาคทฤษฎีซ่ึงเปนขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เปนความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น  สวน
บทที่ 3-7 เปนการนําเสนอการปกครองทองถิ่นของจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต ฟลิปปนส และไทย ตาม
ลําดับ โดยเนนในเรื่องโครงสราง  อํานาจหนาที่  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ แลวจึงนํา
มาวิเคราะหเปรียบเทียบกันในบทที่ 8 สวนบทสุดทายคือ บทที่ 9 เปนการสรุปและเสนอแนะ ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการเสนอความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการของการปกครอง
ทองถิ่นไทยในอนาคต  ทายสุดเปนภาคผนวกและบรรณานุกรม

เฉพาะในบทที่ 1 น้ี มีกระบวนการหรือขั้นตอนการนําเสนอสรุปไดวา  เปนการแสดงใหเห็น
ถึงเหตุผลซึ่งรวมทั้งความสําคัญและความจําเปนของการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ โดยเฉพาะเหตุผลที่
วาการปกครองทองถิ่นมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น ๆ ถายิ่งนําการปกครองทองถิ่นของตางประเทศมา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับไทยจะชวยใหไดความรูเพ่ิมขึ้น ควบคูไปกับการไดแนวทางการพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่นไทย ตอจากนั้น ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตตลอดจนขอจํากัดของการ
ศึกษาครั้งน้ี ซ่ึงครอบคลุมการวิเคราะหเปรียบเทียบการปกครองทองถิ่นของตางประเทศและไทย
จากสภาพขอเท็จจริงในอดีต ภาพรวมและภาพยอยของการปกครองทองถิ่นในปจจุบัน  เพ่ือจะไดนํา
มาเปนประโยชนในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการของการปกครองทองถิ่น
ไทยในอนาคต  ทั้งน้ีระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนลักษณะของการใหความ
สําคัญกับขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งรวมทั้งขอมูลที่สงผานทาง
อินเตอรเน็ทดวย โดยใหนํ้าหนักในการเขียนแตละเร่ืองอยางเทาเทียมกัน ทายที่สุดไดแสดงใหเห็น
วาผลการศึกษาครั้งน้ีจะเกิดประโยชนทางวิชาการและทางปฏิบัติตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ผูสนใจ  และประชาชน  โดยเฉพาะในสวนที่จะชวยเพ่ิมพูนความรูและชวยเปนแนวทางในการ
พัฒนาการปกครองทองถิ่นไทยใหเปนสากลตลอดทั้งชวยอํานวยประโยชนแกประเทศชาติและ
ประชาชนสวนรวมอีกดวย   โปรดดูภาพที่ 1 ประกอบ



9

ภาพที่ 1 ภาพรวมกระบวนการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศ”

ประโยชนที่จะไดรับ

  คําจํากัดความ  ระเบียบวิธีวิจัย

วัตถุประสงค  ขอบเขต  ขอจํากัดของการศึกษา

ความสําคัญของเร่ืองที่ศึกษา

บทที่ 1 บทนํา  กระบวนการศึกษา

บทที่ 2 ภาคทฤษฎี เปนความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น

บทที่ 3-7 การปกครองทองถิ่นของตางประเทศและไทย

บทที่ 8  วิเคราะหเปรียบเทียบ

บทที่ 9  สรุปและเสนอแนะ


	โดย

