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1.  สภาพปญหาและความสําคัญของเร่ืองที่ศึกษาวิจัย

ในชวงหนึ่งปที่ผานมาเกิดกระแสทางการเมืองที่เรียกรองประชาธิปไตยและการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางสูสวนทองถิ่นสูงมาก กอปรกับรัฐบาลปจจุบันไดมีนโยบายกระจายอํานาจไปสู
ทองถิ่นมากขึ้น ทําใหเรื่องการกระจายอํานาจซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการไทยเปนที่
สนใจของบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนนักการเมือง นักวิชาการ ขาราชการและประชาชน  ยิ่งไป
กวานั้น ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยไดเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยางรวดเร็ว ดังน้ัน ระบบบริหารหรือระบบราชการไทย ซ่ึงมี
วิวัฒนาการเกี่ยวของ และมีผลกระทบตอบรรดาขาราชการและประชาชนมาเปนเวลาชานาน ก็
สมควรที่จะปรับตัวเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือใหสามารถอํานวยประโยชนแก
ประเทศชาติ และประชาชนสวนใหญไดมากขึ้นดวย

ในสวนของรัฐสภาไทยซึ่งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขก็ไดเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบบริหารราชการ และการกระจายอํานาจ
ดังกลาวอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณารางกฎหมาย การออกกฎหมายที่เกี่ยวของ การ
เสนอญัตติการศึกษาคนควาวิจัย การรวบรวมและการเผยแพรขอมูล ตลอดจนการเสนอแนะขอมูล
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินและการกระจายอํานาจแกผูที่เกี่ยวของและสาธารณชน

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวนี้ การศึกษาเรื่องการปรับปรุงระบบบริหารราช
การไทยจึงเปนเรื่องสําคัญ จําเปน และสมควรที่จะไดทําการศึกษาวิจัยอยางยิ่ง



2.  วัตถุประสงค

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  คือ
          2.1  ศึกษาถึงการบริหารราชการไทย  และการกระจายอํานาจของรัฐบาลและรัฐสภา โดย
เนนหนักในเรื่อง การยกฐานะสภาตําบลเปนนิติบุคคล การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในสวน
ภูมิภาค การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล
     2.2  ศึกษาวิจัยถึงสภาพปญหา ขอเท็จจริง ผลดีผลเสีย ความเขาใจหรือความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง 7 กลุม ไดแก ประชาชน ผูนํากลุมหรือผูนําชุมชน ขาราชการประจํา นักการเมือง นัก
วิชาการ นักพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน ตอการกระจายอํานาจของรัฐบาลและรัฐสภา ที่ดําเนิน
การอยูและที่ควรจะเปนตอไป พรอมทั้งศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการกระจายอํานาจ
ดังกลาว

2.3 วิเคราะหและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารราชการไทย  คือการบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น อยางสอดคลองกันทั้งระบบ สําหรับ 2 ทศวรรษ
หนา พรอมทั้งเสนอแนะกฎหมายที่จะตองปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกัน

3.  คําจํากัดความ

การปรับปรุงระบบบริหารราชการของไทย  ในที่น้ีหมายถึง
          3.1  การกระจายอํานาจของรัฐบาลและรัฐสภา  ในเรื่อง
          3.1.1  การยกฐานะสภาตําบลเปนนิติบุคคล
                    3.1.2  การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
                    3.1.3  การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
                    3.1.4  การยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล

3.2  การศึกษาและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของในขอ 3.1
          3.3  การวิเคราะหระบบบริหารราชการไทย  คือการบริหารราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่นใหสอดคลองกันทั้งระบบ

3.4 การเสนอแนะระบบบริหารราชการไทยใน 2 ทศวรรษหนาวาควรเปนอยางไร โดย
เฉพาะอยางยิ่ง  ควรเพิ่มหรือลดบทบาทของการบริหารราชการสวนกลาง ควรยกเลิกการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคหรือไม ควรเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในสวนภูมิภาคหรือไมอยางไร พรอมทั้ง
ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใดบางเพื่อใหสอดคลองกันทั้งระบบ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนสวนใหญ



4.  ระยะเวลาและขอบเขตการศึกษาวิจัย

โครงการนี้มีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 3 ป นับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2536 ถึง วันที่ 14
มิถุนายน 2539 โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัย ทั้งโครงการครอบคลุมในเรื่องตอไปน้ี

ปที่ 1
        1) ศึกษาวิจัยจากเอกสาร วิจัยสนาม และวิจัยแบบเจาะลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
(delphi) ในเรื่องการกระจายอํานาจของรัฐบาลและรัฐสภา  โดยศึกษาวิจัยถึงสภาพปญหา  ขอเท็จ
จริง  ผลดีและผลเสียของการกระจายอํานาจของรัฐบาลและรัฐสภา  รวมทั้งความเขาใจและความคิด
เห็นของกลุมตัวอยาง 7 กลุม  ไดแก  ประชาชน  ผูนํากลุมหรือผูนําชุมชน  ขาราชการประจํา  นัก
การเมือง  นักวิชาการ  นักพัฒนาเอกชน  และสื่อมวลชนตอการกระจายอํานาจของรัฐบาลและ
รัฐสภาที่ดําเนินการอยูและที่ควรจะเปนตอไป  พรอมทั้งศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการ
กระจายอํานาจดังกลาว
                 2) จัดการสัมมนา 2 ครั้งในเรื่องการกระจายอํานาจดังกลาว
 ปที่ 2
          1) ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในเร่ืองการกระจายอํานาจของรัฐบาลและรัฐสภา  โดย
เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการยกฐานะสภาตําบลเปนนิติบุคคล  การเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด  การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล

2) วิเคราะหระบบบริหารราชการไทยใหสอดคลองกันทั้งระบบ นับตั้งแตการบริหาร
ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่น
 ปที่ 3
          1) วิเคราะหและเสนอแนะวา  ระบบบริหารราชการไทยทั้งระบบใน 2 ทศวรรษหนาควรเปน
อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรเพิ่มหรือลดบทบาทของการบริหารราชการสวนกลาง  ควรยกเลิก
การบริหารราชการสวนภูมิภาคหรือไม  และการบริหารราชการสวนทองถิ่นควรไดรับอํานาจเพิ่ม
มากนอยหรือไมเพียงใด รวมทั้งควรเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในสวนภูมิภาคหรือไม อยางไร

2) ขอเสนอแนะดังกลาวนี้  ตองปรับปรุงแกไขกฎหมายใดบาง



5.  งบประมาณ

        การศึกษาวิจัยทั้งโครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น ………… บาท แบงเปน
                 - ปที่ 1  ใชงบประมาณ  ………… บาท
                 - ปที่ 2  ใชงบประมาณ  ………… บาท
                 - ปที่ 3  ใชงบประมาณ  ………… บาท

6.  ขั้นตอนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก พ.ศ. 2536
            6.1  การศึกษาวิจัย  และการสัมมนา
                    6.1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตน สํารวจเอกสาร และวิจัยสนาม ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน
ถึง วันที่ 14 กันยายน 2536 เปนเวลา 3 เดือน
              6.1.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ หรือผูที่มีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2536 ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2536  เปน
เวลา 1 เดือน

6.1.3 การจัดการสัมมนาจํานวน 2 ครั้ง  จะอยูระหวาง วันที่ 15 ตุลาคม 2536 ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2536  เปนเวลา 15 วัน
             6.1.4 การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  การเขียนรายงาน  และการจัดพิมพ
เปนรูปเลม ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2536 เปนเวลา 1 เดือน 15 วัน
รวมเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน  (ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2536 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2536)
            6.2  ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย
                         6.2.1 วิธีวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ใชวิธีวิจัยหลายวิธี ไดแก การวิจัยทางเอกสาร
(documentary research) การสํารวจโดยการสุมตัวอยางภาคสนาม หรือการวิจัยสนาม (field
research) การสังเกตสภาวการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (observation) และการวิจัยแนวลึกเฉพาะผู
เชี่ยวชาญ (Delphi)

6.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีวิจัยขางตน จึงไดแบงวิธี
การเก็บรวบรวมขอมูลเปน 4 สวน คือ การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการวิจัยสนาม จากการ
สังเกตสภาวการณ และจากการวิจัยแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
             6.2.3 กลุมตัวอยาง  มีจํานวนประมาณ 1,300 คน ซ่ึงเปนบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับ
การบริหารราชการ การเมืองการปกครอง และการกระจายอํานาจ โดยแบงเปน 7 กลุม  ไดแก
   1) ประชาชน เปนประชาชนทั่วไปที่มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
และการกระจายอํานาจ จํานวน 600 คน



2) ผูนํากลุมหรือผูนําชุมชน โดยเฉพาะผูนํากลุมในระดับตําบล เชน กํานัน
ผูใหญบาน  และผูนํากลุมอาชีพตาง ๆ จํานวน 300 คน

3) ขาราชการประจํา เปนขาราชการของ 4 กระทรวงหลัก  ไดแก
มหาดไทย ศึกษาธิการ สาธารณสุข ตลอดจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทั้งในระดับจังหวัดและ
อําเภอ รวมทั้งขาราชการที่ปฏิบัติงานในระดับตําบล จํานวน 200 คน
                         4) นักการเมือง เปนนักการเมืองระดับทองถิ่นและระดับชาติ ในระดับ
ทองถิ่น  เชน  นายกเทศมนตรี  และเทศมนตรี สวนในระดับชาติ ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน 50 คน

5) นักวิชาการ จํานวน 50 คน เปนนักวิชาการ ครูอาจารย ที่สอนและมี
ความรูดานการเมืองการปกครอง

6) นักพัฒนาเอกชน เปนผูปฏิบัติงานพัฒนาอยูในองคกรที่ไมสังกัดทางราช
การ จํานวน 50 คน
          7) สื่อมวลชน เปนนักเขียน นักหนังสือพิมพ และโฆษก  จํานวน 50 คน

6.2.4 การสุมตัวอยาง เปนการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (multistage sampling)
โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี
                         ขั้นตอนที่หน่ึง เปนการแบงประเทศไทยตามสภาพทางภูมิศาสตรออกเปน
5 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต
                         ขั้นตอนที่สอง เปนการเลือกจังหวัด 10 จังหวัดจาก 5 ภาคที่ไดแบงไว คือ
เลือกภาคละ 2 จังหวัด ตามฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาจากรายไดเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัด
โดยเลือกจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยสูงที่สุด1จังหวัด และจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยต่ําที่สุด 1 จังหวัด ในแต
ละภาค ทําใหไดจังหวัดทั้งสิ้น 10 จังหวัด
                         ขั้นตอนที่สาม เปนการเลือกอําเภอ 10 อําเภอจากจังหวัดที่ไดเลือกไว 10
จังหวัดขางตน คือเลือกจังหวัดละ 1 อําเภอ โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random
sampling) คือ การจับฉลาก
                         ขั้นตอนที่สี่ เปนขั้นตอนสุดทาย  เปนการเลือกบุคคลที่จะเปนตัวอยางเพ่ือ
ทําการสัมภาษณ  ซ่ึงมี 7 กลุม  จํานวน 1,300 คน  จากอําเภอที่เลือกไว

6.2.5  สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล จังหวัด อําเภอ  และตําบลตาง ๆ ในสวนภูมิภาค
ใน 10 จังหวัดที่คัดเลือก

6.2.6 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม สมุดบันทึก เครื่อง
บันทึกเสียง และกลองถายรูป
                 6.2.7 การประมวลและการวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมไดจะถูกนํามา
ประมวลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social



Science) สวนการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหในรูปของตาราง (contingency analysis) และการ
วิเคราะหดวยพหุถดถอย (multiple regression analysis) ประกอบไปดวยกับการพรรณนาและ
วิเคราะห (descriptive and analytical approach)  การวิเคราะหขอมูลจะเปนไปตามสภาพความ
เปนจริง (real) พรอมกับอธิบายในลักษณะที่เปนเหตุเปนผลกัน (causal explanation) โดย
ปราศจากอคติ (value free)
         6.2.8 การเสนอผลการศึกษาวิจัย หลังจากวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการขางตนแลว
เปนการเสนอผลการศึกษาวิจัยเปนรายงาน ซ่ึงแบงเปนบทตาง ๆ หลายบท พรอมบรรณานุกรม
และภาคผนวก

6.3 งบประมาณที่ใช การศึกษาวิจัยเฉพาะในปแรก คือ พ.ศ. 2536  จะใชงบประมาณ
จํานวน 900,000 บาท ซ่ึงแบงเปน
           - คาตอบแทนผูอํานวยการโครงการและนักวิจัย    100,000 บาท
                 - สํารวจขอมูลเบื้องตน  และวิจัยสนาม               300,000 บาท
                  - วิจัยแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ                       100,000 บาท
                  - คาจัดการสัมมนา 2 ครั้ง                              200,000 บาท
                  - คาประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอรและจัดพิมพ   200,000 บาท
                                                    รวมคาใชจาย             900,000 บาท

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ

การศึกษาวิจัยเรื่อง  การปรับปรุงการบริหารราชการไทย  คาดวาจะเกิดผลดี  ดังน้ี
          7.1 ในทางวิชาการ ทําใหเกิดความรูและการคนพบทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ราชการไทย และการกระจายอํานาจ ที่แตกตางไปจากการศึกษาที่มีอยูในลักษณะที่เปนระบบ
ครอบคลุมทั้งระบบ และเจาะลึกมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง การยกฐานะสภาตําบลเปน
นิติบุคคล การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในสวนภูมิภาค การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด  และการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล

7.2  ในทางปฏิบัติ
                      7.2.1 ทําใหเขาใจถึงสภาพปญหา ขอเท็จจริง ผลดี ผลเสียของการกระจาย
อํานาจ รวมทั้งความเขาใจและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 7 กลุม อันไดแก ประชาชน ผูนํากลุม
หรือผูนําชุมชน ขาราชการประจํา นักการเมือง นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน ที่มีตอ
การกระจายอํานาจของรัฐบาลและรัฐสภาที่ดําเนินการอยูและที่ควรจะเปนตอไป พรอมทั้งเขาใจถึง
ผลกระทบที่จะตามมาจากการกระจายอํานาจดังกลาว



             7.2.2 ทําใหไดขอเท็จจริง และขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ และการ
วางแผนที่ชัดเจนเพื่อเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงระบบบริหารราชการไทย  ทั้งการบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น อยางสอดคลองกันทั้งระบบสําหรับ 2 ทศวรรษ
หนา พรอมกับไดแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันทั้งระบบดวย
           สําหรับหนวยงานที่จะไดรับประโยชนโดยตรงจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
เชน รัฐสภา กระทรวงมหาดไทย ทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและภาค
เอกชนที่เกี่ยวของกับการบริหาร การเมือง และการปกครอง ตลอดจนนักการเมือง ขาราชการ
ประจํา ผูนํากลุม ผูนําชุมชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป
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