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บทคดัย่อ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นนิติบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด จึงสามารถมองเห็นปัญหาของ
พื้นท่ีไดดี้กว่าหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งน้ี การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากเป็นพฒันาการใหม่ของภูมิภาค ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการเตรียมความพร้อม
ทางดา้นต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละทอ้งถ่ิน การวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาแนวคิดและ
ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติังานทางดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของจงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามตาํแหน่ง ผลการศึกษา พบวา่ การเตรียมความพร้อม ประกอบไป
ดว้ย 5 แนวทาง ดงัน้ี การปรับทศันคติของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน การส่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ฝึกอบรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การตั้ งงบประมาณประจาํสําหรับโครงการอาเซียน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และการ
ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งบูรณาการ 
 

ABSTRACT 
The Local government entities are dealing with the most citizens intimately, so all problems of the area can 

see clear more than the other institutes. As the ASEAN Economic Community (AEC) is now the main issue and 
important because it is a new region development. Therefore, the local governments must continue a various type of 
the preparing in order to appropriate with the local context. This research is about study the ideas and suggestions 
from the performer who work related to the economy of the province. The research used in-depth interviews as a 
method by considered from the roles and responsibilities in a position. From a result, a preparation consists of 5 ways 
included with attitude adjustment of the local administration, Sending subordinates for training with the relevant 
institute, and Setting budgets for the ASEAN project to build up the cooperation network with the other working co-
operate institutes integration. 
 
คาํสําคญั: แนวทางการเตรียมความพร้อม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมุกดาหาร 
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บทนํา 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใ ต้  (Association of South East Asian Nation-ASEAN) 
เป็ นองค์กรท่ี มี ความสํ าคัญภายในภู มิภาคเอ เชี ย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asian) และทวีปเอเชีย 
(Asia) เน่ืองจากช่วยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกใหมี้ความแนบแน่นใกลชิ้ดกนัมากยิง่ข้ึน 
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้ งองค์กรระหว่าง
ประเทศระดับภูมิภาคข้ึนมาใหม่ในนาม “ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community-AC) ประกอบไปดว้ย 3 
เสาหลกั ดงัต่อไปน้ี (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554) 

1 . ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อ า เ ซี ย น  (ASEAN Political-Security Community-
APSC) จะเน้นทางดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิก เพ่ือตอ้งการทาํให้ภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
สุข โดยสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ได้
ดว้ยการใชห้ลกัสันติวิธีและยึดมัน่ในหลกัความมัน่คง
รอบดา้นจนเกิดเป็นความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั 
รวมถึง เสริมสร้างความมีเสถียรภาพทางดา้นการเมือง
และความมัน่คง (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554) 

2. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) จะ เน้น
การพฒันาในดา้นสังคมและวฒันธรรม เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางสั งคม  (social security) และส ร้างเส ริม
ความรู้สึกร่วมกนัภายในภูมิภาค จึงทาํให้เกิดความเป็น
เอกภาพทางดา้นวฒันธรรมอีกทางหน่ึงเกิดข้ึน และยงั
เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การ
พฒันาสังคมโดยเน้นการบูรณาการ ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของคนในทุกๆ  ระดับของสังคม  การพัฒนา
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมอาชีพ การ
พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การเส ริมทักษะการทํางาน  และการ
คุม้ครองทางสังคม โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ทําให้คนในสังคมมีความรู้ในหลายๆ  ด้าน  จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ และการส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านสาธารณสุข  เช่น  การป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ ความปลอดภยัดา้นอาหาร เป็นตน้ 
รวมถึง การจดัการปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้เกิด
ความยัง่ยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่าง
จาํกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน ส่งเสริมการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเขียน นกัคิด และศิลปินท่ีอาศยั
อยู่ภายในภูมิภาคให้ไดมี้การแลกเปล่ียน แสดงความ
คิดเห็น รวมถึง เสนอผลงานระหว่างกัน เพ่ือพัฒนา
ผลงานใหม่ๆ  ท่ี มี คุณภาพต่อไป  (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2554) 

3 . ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 
Economic Community-AEC) วัต ถุ ป ระส งค์ ไ ด้ ถู ก
กําหนดไว้ภ ายในวิสั ยทัศ น์ อาเซี ยน  2020  ซ่ึ ง มี
จุดมุ่งหมายตอ้งการให้ประเทศภายในภูมิภาคไดมี้การ
รวมตวักนัทางดา้นเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขนักบั
กลุ่มองค์กร หรือประเทศมหาอาํนาจต่างๆ ภายนอก
ภูมิภาคได ้รวมทั้ง ตอ้งการให้อาเซียนมีการรวมตวักนั
เป็นตลาด และฐานผลิตเดียวกนั ทาํให้เกิดการคา้ขาย
ระหวา่งกนัภายในภูมิภาคมากข้ึน และยงัมีการกาํหนด
มาตรการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการไหลเวียนอย่าง
เสรีของสินคา้ การบริการ และการพฒันาทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดความมัน่คงย ัง่ยืน (กระทรวงการต่างประเทศ, 
2554) 

เสาหลกัดา้นเศรษฐกิจถือเป็นพฒันาการใหม่
ของภูมิภาคท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่งผลทาํให้บรรดา
นกัลงทุนต่างพากนัขยายอาณาจกัรธุรกิจของตนเองให้มี
ขนาดใหญ่ ข้ึน  เพ่ื อรองรับการเข้าสู่อาเซี ยน  ในปี 
พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ทั้งน้ี องคก์รระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
รวม ถึ ง  ประเทศมหาอําน าจท างเศรษฐกิ จ  เช่ น 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน เป็นตน้ ต่างให้ความสนใจและ 
จบัตามองภาพรวมของการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดข้ึน
เป็นพิเศษ เพราะขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาคกาํลงัเติบโต
อย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาไดจ้ากมูลค่าผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ต่อประชากรอาเซียน (สาํนกั
นโยบายและแผน สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย, 
2555) นอกจากน้ี  แผนการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน (AEC Blueprint) ไดเ้นน้การบูรณาการร่วมกนั 4 
ดา้น ไดแ้ก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่า
เที ยมกัน  และการเป็นภู มิภาคท่ี บู รณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์  (ไชยวฒัน์  คํ้ าชู และ    
ณชัชาภทัร อุ่นตรงจิตร, 2555) 

ประเทศไทยมีแนวทางการเตรียมความพร้อมท่ี
ได้ระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 ซ่ึงเป็นแผนพฒันาฯ ฉบับปัจจุบัน โดยเป็น
แนวทางการเตรียมความพร้อมในเชิงนโยบายสําหรับ
ยทุธศาสตร์ต่างๆ ในระดบัชาติ (สาํนกันโยบายและแผน 
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2555) สําหรับการ
เตรียมความพร้อมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาค
อีสานนั้น จงัหวดัขนาดเลก็ท่ีมีความน่าสนใจและเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีสํ าคัญ  ได้แก่  จังหวัด
หนองคาย จงัหวดันครพนม และจงัหวดัมุกดาหาร โดย
เป็นเมืองพ้ืนท่ีติดชายแดนท่ีมีสะพานขา้มแม่นํ้ าโขงเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และยงัเป็นเมืองหน้าด่านของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขงอีสานตอนบนท่ีมีอาณาเขตติดกบั
ประเทศเพื่อนบา้น (ลาว) รวมถึง มีเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งทางบกท่ีสามารถเช่ือมโยงไปได้ไกลจนถึง
ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนใตอี้กด้วย เม่ือ
เป็นเช่นนั้นแลว้ ทุกภาคส่วนในสังคมต่างเฝ้าจบัตามอง
ความเคล่ือนไหวของ 3 จงัหวดัพ้ืนท่ีติดชายแดนดงักล่าว
เป็นระยะๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย่างเป็นพลวัตของแต่ละพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีบริบท
แตกต่างกนัไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจงัหวดัมุกดาหารท่ีได้
กลายเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษหน่ึงเดียวของภาค
อีสานและ 1 ใน 5 ของประเทศในระยะแรกตาม แถลงผล
การประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการ
ประชุม (ทีมข่าวภูมิภาค, 2557) 

การท่ีจงัหวดัมุกดาหารจะกลายเป็นเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ ไดช่้วยเสริมสร้างบรรยากาศของการคา้
การลงทุนภายในจงัหวดัให้มีความครึกคร้ืนเกิดข้ึนเป็น

อยา่งมาก โดยเห็นไดจ้ากการสร้างหา้งสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่ ข้ึนหลายแห่งภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี ท่ีผ่านมา 
ดงันั้น เม่ือพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นแลว้ จงัหวดัมุกดาหารจะ
กลายเป็นตลาดการคา้ขนาดใหญ่แห่งใหม่ในอาเซียนได้
อย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี จงัหวดัจะตอ้งมีแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชน
มากท่ีสุด และจะตอ้งมีแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไป
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ และมุ่งศึกษาถึง
แนวคิดและขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานท่ีไดป้ฏิบติังาน
ทางดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของจงัหวดัมุกดาหาร 
เพ่ือหาวิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัมุกดาหาร ได้ใช้เป็น
ทางเลือกในการเตรียมความพร้อมสําหรับการบริหาร
จัดการท้องถ่ินในพ้ืนท่ีของตน เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และผูว้ิจยัหวงัเป็น
อย่างยิ่งว่าการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นการสร้างแนวทาง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทั้ งภายในและภายนอก
จงัหวดัท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีติดชายแดน เช่น จงัหวดัหนองคาย 
และจงัหวดันครพนม เป็นตน้ รวมถึง หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกจงัหวดั เพื่อจะไดน้าํผลการศึกษาท่ี
ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและข้อเสนอแนะจาก
หอการคา้จงัหวดัมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั
มุกดาหาร รวมถึง สํานักงานการท่องเท่ียว และกีฬา
จังหวดัมุกดาหารท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซี ยน  (AEC) ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัมุกดาหาร 

2. เพ่ือหาวิธีการและแนวทางท่ี เหมาะสม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัมุกดาหาร
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ได้นําไปดําเนินการเต รียมความพ ร้อม เพื่ อ เข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
วธีิการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้คาํสาํคญั โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะของบทบาทหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ และ
ไดป้ฏิบติังานโดยตรงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ
ของจงัหวดัมุกดาหาร จาํนวนรวม 3 คน สามารถแบ่ง
ขอ้มูลท่ีได้ใช้ดาํเนินการศึกษาออกมาได้ 2 ประเภท 
ดังต่อไปน้ี  1) ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิ ง ลึก  ใช้สั มภาษ ณ์ประธานหอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัมุกดาหาร 
รวมถึง ท่องเท่ียว และกีฬาจงัหวดัมุกดาหาร 2) ขอ้มูล
ทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ค้นควา้จากเอกสารชนิดต่างๆ เช่น เอกสารวิชาการ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
รายงานการศึกษาอิสระ ตลอดจน  เอกสารอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์และลงพ้ืนท่ีจริง โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียว
โยงกับแนวคิดทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึง ความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ เขา้
ดว้ยกนั 
 
ผลการวจิัย 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัมุกดาหาร 
เป็นการทาํวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาท่ีได้มาจาก
ทัศนะของผู ้ให้ค ําสําคัญ  3 ท่าน  โดยสามารถแบ่ง
แนวคิดและขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบัติงานทางด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของจงัหวดัมุกดาหาร ออกมาได้
เป็น 3 หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและข้อเสนอแนะจากหอการค้า
จังหวดัมุกดาหาร 

สมศกัด์ิ ศรีบุญเรือง (2557) รองประธานฝ่าย
การท่องเท่ี ยวและวัฒนธรรมหอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“มุกดาห าร เรามี ส ม าคม อุตส าหกรรม
ท่องเท่ียวมุกดาหารอยู่แล้ว เราก็จะลงไปส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยแนะนาํภาครัฐ เราก็เป็นกรรมการส่วน
หน่ึงของการท่องเท่ียว เรากว็างแผนว่าการท่องเท่ียวจะ
เป็นการเช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับเพ่ือน
บ้านใกล้ชิดกัน  เช่ือมเส้นทางธรรมะ  เราเรียกว่า
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่น ไหว้พระธาตุ
พนม ปัจจุบันเรากาํลังสร้างพระใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 
เร่ืองธรรมชาติกจ็ะมภูีผาเทิบ กจ็ะรวมเป็นอันเดียวกัน” 

จากแนวความคิดดงักล่าว การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัมุกดาหารควรมีความหลากหลายและสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ให้ครอบคลุม
อยา่งทัว่ถึงได ้โดยสร้างสโลแกนของการท่องเท่ียวไว้
ว่า “เส้นทางการท่องเท่ียวสายวัฒนธรรม” ซ่ึงตอ้งมี
การวางแผนอย่างเป็นระบบโดยร่างเป็นโครงการไว ้
เพ่ือนาํมาพิจารณาร่วมกนั ยกตวัอย่างเช่น เร่ิมตน้การ
เดินทางช่วงเชา้จากจงัหวดัมุกดาหารเพื่อไปนมสัการ
พระธาตุพนม อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ช่วง
บ่ายกลับเข้ามานมัสการพระใหญ่เฉลิมพระเกียรติ 
อาํเภอเมือง จังหวดัมุกดาหาร และเดินทางต่อไปยงั
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ี มี ช่ือเสียงของจังหวัด  เป็นต้น  ดังนั้ น 
ภาครัฐ (ส่วนกลาง) ตอ้งเขา้มาช่วยบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบภายใตก้ารสนับสนุนงบประมาณโดยตรง
ให้กบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัอยา่งเหมาะสมโดยทาํ
เป็นงบประมาณประจําให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ี สมศกัด์ิ ศรีบุญเรือง (2557) รอง
ประธานฝ่ายการท่องเท่ียวและวฒันธรรมหอการค้า
จังหวดัมุกดาหาร ยงัได้เล่าถึงประสบการณ์ท่ีเคยไป
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ศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยแห่งห น่ึงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยกล่าวไวว้า่ 

“จากการท่ีเป็นกรรมการสภาเม่ือ 2-3 ปีก่อน 
ผมได้ไปดูงานท่ีอเมริกา เขาถามผมว่าลูกค้าคุณคือใคร 
ทุกคนตอบว่าเป็นนักศึกษา ถูกแล้ว ฉะน้ันสภาหรือ
อาจารย์ต้องเก่งกว่านักศึกษา เขาบอกว่า ฉะน้ันครูท่ี
ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า คุ ณ ต้ อ งไป ทํ า ง าน  เ พ่ื อ จ ะ เอ า
ประสบการณ์มาสอนนักศึกษา ฉะน้ันเราจะต้องเลิก
เ ร่ื อ ง เส้ น เ ร่ื อ งส าย  จ ะ ต้ อ ง พั ฒ น าบุ ค ค ล ท่ี มี
ความสามารถ การทํางานบูรณาการให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมให้เหมือนองค์กรเอกชนคือ ถ้าคุณเป็นเลขา อบต.
คุณต้องมีความรู้ ต้องส่งไปอบรมเร่ืองเลขา ถ้าโยธา 
คุณต้องรู้เร่ืองทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อยต้องไปอบรม 
หอการค้าเรามีการอบรมตลอดเวลา แล้วเรากม็าบูรณา
การร่วมกันให้ทุกคนออกความคิดเห็น ไม่ใช่เป็นใหญ่
แล้วส่ังอย่างเดียว อันนีเ้ป็นการบริหารจัดการเป็นแบบ
บูรณาการนะครับ” และยงัไดก้ล่าวเพ่ิมเติมถึงเร่ืองการ
ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งบูรณาการวา่ 

“หน่ึงคือเรามีเป้าหมาย อันท่ีสอง เป้าหมาย
ต้องนํามาพัฒนาร่วมกัน  อันนี้สํ าคัญ  คือ  MOU น่ี
จะต้องมีความเคล่ือนไหว มีผลเกิดการร่วมมือกัน 
ไม่ใช่อยากจะเป็น MOU กท็าํ เช่น คุณอยู่ เทศบาลคาํชะ
อี  แล้วคุณก็อยากจะเช่ือมโยงกับหนองสูง ทีนี ้คุณ
ต้องการอะไร ต้องการเกษตรอินทรีย์ก็ต้องไปทาํงาน
ร่วมกัน ไปพัฒนาร่วมกัน” 

กล่าวโดยสรุป การทาํงานร่วมกนัอยา่งบูรณา
การตอ้งเร่ิมมาจากการพฒันาบุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่ง
อยูใ่หไ้ดรั้บการอบรมเพ่ิมเติม โดยส่งบุคลากรเหล่านั้น
ไป ร่วมอบรมในโครงการต่างๆ  ท่ี เหมาะสมกับ
ตาํแหน่ง ทางหอการคา้จงัหวดัมุกดาหารก็เป็นอีกหน่ึง
หน่วยงานท่ีมีการฝึกอบรมอยูต่ลอดทั้งปี ดงันั้น องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถส่งบุคลากรเหล่านั้นเขา้
มาฝึกอบรมได้ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันในด้าน
การฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นทางดา้นภาษา ความรู้ หรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน จึงมีความเหมาะสมเป็น

อยา่งยิ่งหากเกิดความร่วมมือกนัอยา่งบูรณาการภายใน
จงัหวดั 

อย่างไรก็ตาม สมศักด์ิ ศรีบุญเรือง (2557) 
ยงัให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพของ
ท้องถ่ิน  โดยกล่าวว่าต้องริเร่ิมเกิดข้ึนมาจากความ
ต้องการของชุมชน ก่อน เป็นอันดับแรก  เพ ราะ
ประชาชนจะสามารถบอกได้ว่าภายใน ชุมชนมี
ศกัยภาพในการทาํผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัอะไรไดบ้า้ง ซ่ึง
ไดใ้หแ้นวคิดและขอ้เสนอแนะวา่ 

“แนวคิดผมนะ ท่ีได้คิดมาอันดับแรกคือต้อง
ให้เกิดความต้องการจากชุมชน จะให้มีการสาํรวจก่อน
ว่าในชุมชนหน่วยน้ัน ต้องถามชาวบ้านก่อน จะเป็น
อะไร ต้องการอะไร แล้วมาดูว่าต้นทุนมันสามารถจะ
แปรเป็นผลิตภัณฑ์อาชีพได้ไหม อะไรท่ีมันจัดต้ังขึน้
แล้วมนัจะยัง่ยืน” 

ดังนั้ น  การพัฒนาแรงงานท้องถ่ินจะต้อง
ส่งเสริมให้เขากลายเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือก่อนโดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาในระดบัสายอาชีพเป็นหลกั 
โดยสร้างเสริมศกัยภาพของเขาตามความถนัดและส่ง
ต่อแรงงาน เหล่ า น้ี เข้า สู่ ภ าค อุตส าหกรรมห รือ
ตลาดแรงงานต่อไป 

2 . แน วคิ ด และ ข้ อ เสน อแน ะจ ากสภ า
อุตสาหกรรมจังหวดัมุกดาหาร 

จัน ท ร  ต ย างคน นท์  (255 7 ) ป ระธ าน
อุตสาหกรรมจงัหวดัมุกดาหาร ไดก้ล่าวถึงปัญหาหลกั
ของทอ้งถ่ินท่ียงัไม่สามารถส่งเสริมให้การสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยกล่าววา่ 

“หน่ึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถ่ิน ไม่มี
วิสัยทัศน์ในเร่ืองน้ันๆ สองไม่มีท่ีปรึกษาท่ีดี สามขาด
งบประมาณสนับสนุน” 

ดังนั้ น  วิสั ยทัศน์ของผู ้บ ริหารท้องถ่ิน มี
ความสําคญัต่อการดาํเนินโครงการเป็นอยา่งยิ่ง แมว้่า
จะมีท่ีปรึกษาท่ีดี และงบประมาณสนบัสนุนท่ีเพียงพอ
กย็งัไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร ถา้หากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ขาดวิสัยทศัน์ โดยผูว้ิจยัไดถ้ามต่อว่าปัญหาเกิดจากส่ิง
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ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ไม่สามารถส่งเสริมทอ้งถ่ิน
ได้อย่างเต็ม ท่ี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน
งบประมาณให้กบัทอ้งถ่ินใช่หรือไม่ ซ่ึง จนัทร ตยาง
คนนท ์(2557) ประธานอุตสาหกรรมจงัหวดัมุกดาหาร 
ไดก้ล่าวตอบมาวา่ 

“ใช่ อาจเป็นเพราะผู้นาํขาดวิสัยทัศน์” 
เห็นไดช้ดัว่าเป็นการตอกย ํ้าว่าวิสัยทศัน์ของ

ผู ้บ ริหารท้องถ่ิน เป็น ส่ิ งท่ี มีความจําเป็น  ภาครัฐ 
(ส่วนกลาง) จึงควรให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยการ
ขอความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมในโครงการต่างๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
รวมถึง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดว้ย ถือเป็นการเปิดโลกทศัน์
ของบุคลากรและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้เปิดกวา้งออกมา
กวา่ท่ีเป็นอยู ่ถา้หากขาดแนวคิดก็ไม่สามารถสร้างเป็น
วิสัยทัศน์  เพ่ือนําไปสู่การวางแผนการเตรียมความ
พร้อมต่อการพฒันาทอ้งถ่ินได ้

นอกจากน้ี  ยงัได้กล่าวถึงเร่ืองการบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเล่า
วา่ 

“ท้องถ่ินมกีารจัดเกบ็รายได้มาก ไม่ว่าจะเป็น
ครัวเรือน ขยะ ป้าย หลายอย่างส่วนท้องถ่ินจัดเก็บได้ 
ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นการกระจายอาํนาจได้อย่าง
แท้จริง” 

เห็นไดว้า่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ
การกระจายอาํนาจมาจากภาครัฐ (ส่วนกลาง) โดยตรง 
จึงควรใช้อ ํานาจในการบริหารจัดการท้องถ่ินด้วย
ตนเองตามอาํนาจท่ีตนมีอยู ่และควรนาํงบประมาณใน
ส่วนนั้นมาใชส้ําหรับการดาํเนินโครงการส่วนหน่ึงท่ี
เก่ียวข้องกับการเปิดอาเซียนด้วย และยงัได้กล่าวถึง
เร่ืองการส่งเสริมอาชีพ โดยกล่าววา่ 

“การส่งเสริมอาชีพในท้องถ่ินเป็นเร่ืองปัจจัย
ท่ีบอกยาก เน่ืองจากความสามารถลักษณะนิสัย แล้วก็
ความต้ังใจ มีความหลากหลาย เพราะฉะน้ันอยาก
แนะนาํว่า คนท่ีมีความต้ังใจท่ีจะต้องการอาชีพ กค็วร
จะเข้าสู่ภาครัฐท่ีมีการพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพ การ

อบรม ให้ส่วนท้องถ่ินใช้งบในการอบรมหรือส่งเสริม
เขา” 

แต่ปัญหาหลักคือเม่ือแรงงานเหล่านั้ นได้
สาํเร็จการศึกษากลบัมายงัถ่ินฐานของตน ส่วนใหญ่จะ
ไม่มาทาํงานในท้องถ่ิน แต่เลือกท่ีจะทาํงานในเมือง
ใหญ่ๆ  ทําให้ชุมชนท้องถ่ินขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ศกัยภาพเหล่านั้นไป สําหรับการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ภาค รัฐ  (ส่ วนกลาง) จะต้องเข้ามามี ส่วนในการ
ดาํเนินการโดยการบูรณาการร่วมกบัภาคเอกชนต่างๆ 
ภายในจงัหวดัหรือทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ตั้งฐานเงินเดือน
ให้สูงข้ึนทัดเทียมกับเมืองใหญ่ จัดหางานตามความ
เหมาะสมของระดบัการศึกษา และมอบทุนการศึกษา
โดยสร้างเง่ือนไขให้กลบัมาทาํงานในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
ทั้ ง น้ี  ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนท้องถ่ิน 
(OTOP) เพ่ือรองรับแรงงานท้องถ่ินให้ได้ประกอบ
อาชีพภายหลังจากสําเร็จการศึกษากลับมาแล้วด้วย 
โดยตามความคิดเห็นของ จนัทร ตยางคนนท์ (2557) 
ประธานอุตสาหกรรมจงัหวดัมุกดาหาร กล่าววา่  

“วิถี ชี วิตของคนต่างจังหวัด  เร่ืองการจะ
พัฒนา OTOP ให้ดี แล้วกเ็ป็นจุดขายของท้องถ่ินท่ีน้ัน
กต้็องมกีารพัฒนารูปแบบ ในการพัฒนาจะต้องมบีุคคล
ท่ีมี ความ รู้จ ริงมาช่วยเห ลือ  มี ท่ี ป รึกษา  แล้วก็มี
งบประมาณ มีคอนเนค็ช่ันท่ีต้องเช่ือมโยงให้เขา ไม่ใช่
ให้เขาทาํเอง เช่น สถาบันออกแบบสินค้า OTOP ไม่ใช่
ให้งบประมาณ 2 หม่ืน ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มันทาํ
อะไรไม่ได้ แต่ถ้าคุณมีสถาบันท่ีจะออกแบบให้เขา มี
การจ้างงาน เขากจ็ะมคีนช่วยให้มปีระสิทธิภาพ” 

นอกจากน้ี ยงักล่าวถึงเร่ืองการส่งเสริมการ
สร้างทกัษะทางภาษาอยา่งบูรณาการดว้ย โดยกล่าววา่ 

“การเข้า AEC การฝึกภาษา ทักษะ เป็นเร่ือง
ท่ีดีมาก น่าส่งเสริม ทีนี ้จะให้ระดับจังหวัดส่งเสริม
อย่างเดียวไม่ได้ กต้็องให้ส่วนท้องถ่ินช่วยส่งเสริม ซ่ึง
ส่งเสริมมนัไม่มอีะไรเสียหาย” 

จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การฝึกทกัษะ
ทางภาษาเป็น เร่ืองท่ี จําเป็น ก่อน เข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.
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2558 (ค.ศ.2015) การสร้างเสริมศักยภาพทางภาษา
ให้แก่บุคลากรและประชาชนในท้องถ่ิน จึงเป็นการ
ส่งเสริมท่ีไม่ไดส้ร้างปัญหาอะไรให้แก่ทอ้งถ่ิน อีกทั้ง 
ยงัส่งผลดีต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในระยะยาวอีกดว้ย 
อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายตอ้งทาํงานร่วมกนัอย่างบูรณาการ 
เน่ืองจากการฝึกอบรมทางภาษา จะให้มาฝึกอบรมท่ี
แห่งใดแห่งหน่ึงเพียงแห่งเดียวไม่ได ้เพราะประชาชน
ท่ีจะเข้าร่วมอบรมอาจจะอยู่ห่ างไกลจากสถานท่ี
ฝึกอบรม ทาํให้ไม่ไดรั้บความสะดวกในการเดินทาง 
ดังนั้ น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนิน
โครงการฝึกอบรม เพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษา
ดว้ยอีกทางหน่ึง โดยการเชิญวิทยากรชาวต่างชาติหรือ
ผู ้เช่ียวชาญทางด้านภาษาต่างๆ  เข้ามาภายในพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้การอบรมแก่บุคลากรและประชาชน จึงถือเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ (ส่วนกลาง) และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกทางหน่ึงดว้ย 

3. แนวคิดและข้อเสนอแนะจากสํานักงาน
การท่องเทีย่ว และกฬีาจังหวดัมุกดาหาร 

พิเชฐ เดชะคาํภู (2557) ท่องเท่ียว และกีฬา
จงัหวดัมุกดาหาร ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ถ้ า เก่ี ยว กับการ ท่ อง เท่ี ยวของจั งห วัด
มุกดาหาร เราจะแจ้งทุกแห่งให้มีความพร้อมในการ
พั ฒ น าบุ คล ากร เพ่ื อ เป็ น ก ารรอ ง รับ เข้ า สู่  AEC 
โดยเฉพาะเร่ืองภาษา จัดอบรมภาษาทางอาเซียน ไม่ว่า
จะเป็นเวียดนาม อังกฤษ ภาษาลาวกพ็อคุยกันได้รู้เร่ือง 
แล้วก็การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวก็เป็นหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม ให้มีความพร้อม เพ่ือท่ีจะมีชาวต่างชาติเข้ามา
เท่ียวชมในจังหวดัของเรา เป็นส่วนท่ีจะต้องบาํรุงรักษา 
หน่วยไหนท่ีจะปรับปรุงพัฒนากท็าํโครงการเข้ามาเพ่ือ
ของบประมาณ เพ่ือไปปรับปรุงเป็นปีๆ ไป” 

จงัหวดัมุกดาหารมีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีใน
การจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทางด้านอาเซียนโดยตรงคือ 
สํานักงานการท่องเท่ียว และกีฬาจงัหวดัมุกดาหาร ถา้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีแผนการเตรียมความพร้อมในดา้น

ต่างๆ ก็สามารถนาํมาเสนอ โดยทาํเป็นโครงการเขา้มา
เพ่ือของบประมาณได้โดยตรง แต่โดยส่วนใหญ่
ผู ้บ ริห ารท้องถ่ิน นิยม ท่ี จะทําโครงการทางด้าน
โครงส ร้างพ้ืนฐาน เป็นหลักมากกว่าการดําเนิน
โครงการทางดา้นอาเซียน 

อยา่งไรก็ดี พิเชฐ เดชะคาํภู (2557) ท่องเท่ียว 
และ กีฬ าจังห วัด มุ กด าห าร  ได้ให้ แน ว คิ ดและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเร่ืองการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยกล่าววา่ 

“ก็คิดว่าหน่วยงานไหนท่ีให้ความสําคัญ
ช่วยเหลือเราได้ก็ควรจะทํา เพ่ือเขาจะได้มาช่วย เช่น 
อบต.เลก็ บันทึกกับ อบจ.เขากจ็ะได้ช่วย น่ันคืออาศัย
หน่วยงานใหญ่ๆ มาทาํข้อตกลงช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน” 

ดังนั้ น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จึง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรทําข้อตกลงกับหน่วยงานท่ีใหญ่กว่า เน่ืองจาก
หน่วยงานใหญ่ๆ เหล่านั้น จะมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
สามารถช่วยเหลือหน่วยงานท่ีมีขนาดเลก็กวา่ได ้แต่ส่ิง
ท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุดคือ เจตนารมณ์ร่วม ซ่ึงทั้งสอง
ฝ่ายตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนั จึงจะสามารถขบัเคล่ือน
การดํา เนิ น งานให้ ไป สู่ เป้ าหมายได้ด้วย ดีทั้ ง  2 
หน่วยงาน  การทํา MOU ร่วมกัน  ถือเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือท่ีประสบความสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

นอกจากน้ี ยงัได้กล่าวถึงเร่ืองการส่งเสริม
อาชีพ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ภายในทอ้งถ่ิน โดยกล่าววา่ 

“อาชีพท่ีอาเซียนเขาเปิดรับ ถ้าด้านท่องเท่ียว
ก็พวกพ่อครัว  กุ๊ ก  สําคัญ  แล้วก็พวกท่ีอยู่ ประจํา
โรงแรมจะเป็นอาชีพท่ีเขารับกันเป็นอาชีพหลัก เป็น
อาชีพ ท่ี เขายอมรับ  มันจะมีอยู่  2-3 ตําแหน่งงาน 
รายละเอียดกค็งต้องไปดูว่ามีอะไรบ้าง แต่เป็นวิชาชีพ
ท่ีเขารองรับ ควรจะส่งคนไปศึกษาเล่าเรียนอาชีพนี้
ด้วย” 
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เห็นไดว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ม่ไดมี้
เพียงเร่ืองภาษาเพียงเร่ืองเดียว แต่ควรเน้นการพฒันา
ฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับตาํแหน่งงานท่ีมีอยูห่รือกาํลงั
จะเปิดรับในอนาคต โดยเฉพาะงานประจําท่ีอยู่ใน
โรงแรม เช่น พ่อครัว พนักงานตอ้นรับ บริกร เป็นตน้ 
ซ่ึงถือเป็นอาชีพท่ีสังคมยอมรับและไม่ได้ดูย ํ่าแย่ใน
สายตาของอาชีพอ่ืนๆ ดงันั้น ควรมีการส่งเสริมทกัษะ
การบริการให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงแรมขนาด
ใหญ่ๆ เพ่ือรองรับการเปิดอาเซียน 

อน่ึง ยงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั
เร่ืองของงบประมาณทอ้งถ่ิน อีกวา่ 

“มันเป็นงบบริหารจัดการเขาเอง ต้องจัดการ
เอง ต้องไปประชุมว่าเราจะทาํโครงการอะไรท่ีรองรับ 
ส่วนหน่ึงเป็นของเขา” 

การจดัสรรงบประมาณออกมาส่วนหน่ึง เพ่ือ
นํามาใช้ในโครงการท่ี เก่ียวข้องกับอาเซียน  เป็น
บทบาทหนา้ท่ีหลกัของผูไ้ดรั้บงบประมาณโดยตรง จึง
เป็นไปไม่ได้ท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ  ภายนอก  จะทราบ
ปัญหาได้ดีกว่าหน่วยงานภายในท้องถ่ิน ดังนั้ น การ
เตรียมงบประมาณสาํหรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จึงตอ้งเร่ิมมาจากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นสําคญั เน่ืองจากสามารถบอกถึงแผนงาน
และโครงการต่างๆ  ท่ีจะทําได้ ถ้าหากจะรอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ (ส่วนกลาง) เพียงฝ่ายเดียวคงจะ
ไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันของ
ท้องถ่ิน  ทั้ งน้ี  ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และหาแนวทางท่ีเหมาะสม
ร่วมกนั โดยกล่าววา่ 

“ประเพ ณี คือ จุด เด่น  เราก็มี ก ารพัฒนา
ส่งเสริมการแสดง มีการแลกเปลี่ยนท้ังไทยและลาว 
แล้วกท็างวัฒนธรรมซ่ึงรับผิดชอบทางด้านนีโ้ดยตรง 
เขากม็ีการประชุม สัมมนา มีการแสดง งานสํานักงาน
จะต้องมีศิลปะการแสดงมาแสดงในงานต่างๆ  ให้
นักท่องเท่ียวได้ชม” 

จากปัญหาข้างต้น  การบูรณาการวิธีการ
ทาํงานของทั้ งภาครัฐ (ส่วนกลาง) และเอกชนจะเป็น

เร่ืองท่ี ส่งผลดีต่อการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีรู้จกัดีกวา่ท่ีจะโยนความ
รับผิดชอบให้กบัหน่วยงานอ่ืนๆ และกล่าวหาวา่ไม่ให้
การสนบัสนุนหรือให้งบประมาณนอ้ยเกินควร ดงันั้น 
ควรเร่ิมมาจากห น่วยงานของตน ก่อน  เพ่ื อ เป็น
แบบอย่างหรือโมเดลในการปฏิบัติงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในท้องถ่ิน  จนกลายเป็นแนวทางท่ี
หน่วยงานอ่ืนๆ ยอมรับและนาํไปปฏิบติัร่วมกนัได ้

อีกทั้ง พิเชฐ เดชะคาํภู (2557) ท่องเท่ียว และ
กีฬาจงัหวดัมุกดาหาร ยงัไดต้ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัเร่ือง
ของแรงงานทอ้งถ่ินวา่ 

“ในเม่ือมันเปิดอาเซียน เขาก็จะไปมาหาสู่
กัน แล้วแรงงานของไทยมันกแ็พง เรากย่ิ็งใกล้กับลาว
ด้วย แรงงานลาวกถ็ูก คนเรากเ็รียกร้องเกินไป วันหน่ึง
คิดหลายบาท แรงงานเรามันแพง เขาก็เลยหาแรงงาน
ต่างชาติมาแทน  ถ้าลดค่าแรงลงมา  เราก็สามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ละชุมชนกันได้  ก็อยากจะฝาก
ท้องถ่ินอย่าป่ันราคาค่าแรงให้มนัสูงขึน้เกินไปนัก” 

การ ท่ี แรงงาน ต่ างด้าว เข้าม าทํางาน ใน
ประเทศไทยนั้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อแรงงานทอ้งถ่ิน
อยา่งท่ีคิด แต่มองวา่เป็นผลดีมากกวา่ เน่ืองจากแรงงาน
ต่างด้าวได้เข้ามาช่วยในภาคการเกษตรของจังหวดั
มุกดาหารไม่ให้หยุดชะงกั ลาํพงัแค่เกษตรกรเพียงฝ่าย
เดียวคงไม่สามารถทาํการเกษตรไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดงันั้น 
ภาครัฐ (ส่วนกลาง) และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือ ตอ้งเขา้มาแกไ้ขปัญหาส่วนน้ีให้ตรงจุด ดว้ยการ
หาแนวทางและวิธีการ โดยเฉพาะอาชีพเพื่อรองรับ
แรงงานท่ีไปทาํงานต่างถ่ินให้กลบัมาร่วมกันพฒันา
ท้องถ่ินของตน โดยการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ 
เช่น ค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน การสร้างเสริมโอกาสทาง
ธุรกิจให้กบัแรงงานโดยเพ่ิมช่องทางการคา้การลงทุน
ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน และการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ
ทางธุรกิจร่วมกนัภายในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
แนวคิดและขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้คาํสําคญั 

จาํนวนรวม 3 ท่าน จาก 3 หน่วยงานดงักล่าว ทาํให้ได้
แนวทางมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
นาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับทศันคตขิองผู้บริหารท้องถิ่น 
ภาค รัฐ  (ส่ วนกลาง ) ควรสนับส นุนให้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมการอบรมในโครงการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ถือเป็นการเปิดโลกทศัน์ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ให้กวา้งข้ึน ถา้หากยงัไม่มีแนวคิดก็ไม่สามารถสร้าง
เป็นวิสัยทศัน์เพ่ือนาํไปสู่แผนการเตรียมความพร้อมต่อ
การพัฒนาท้องถ่ินได้ และในแต่ละปีสํานักงานการ
ท่องเท่ียว และกีฬาจังหวดัมุกดาหาร จะมีโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการข้ึนมา โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนําบุคลากรมาเขา้ร่วม
เพ่ือรับการฝึกอบรมได ้ดงันั้น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงควร
เป็นแกนนาํหลกัในการเขา้ร่วมอบรมดงักล่าว เพราะ
ส่งผลดีต่อทศันคติของผูเ้ขา้ร่วมและยงัไดรั้บขอ้มูลท่ี
เป็ นประโยชน์ ท างด้าน ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับอาเซี ยน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทาํให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดรั้บแนวคิด
จากการเขา้ร่วมอบรมและสามารถนาํกลบัไปใชใ้นการ
สร้างวิสัยทศัน์ เพ่ือนาํมาพฒันาทอ้งถ่ินของตนให้เกิด
ความเหมาะสมตามบริบทต่อไป 

2. การส่งผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าฝึกอบรมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

การทาํงานร่วมกนัอยา่งบูรณาการตอ้งเร่ิมมา
จากการพฒันาบุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่งอยูใ่หไ้ดรั้บการ
อบรมเพิ่มเติม โดยส่งบุคลากรเหล่านั้นไปร่วมอบรม
ในโครงการต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามลักษณะบทบาท
หนา้ท่ี เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดก้ลบัมาพฒันาหน่วยงานของ
ตน โดยเป็นท่ีปรึกษาถาวรหรือเฉพาะกิจของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินตามความเหมาะสมของตาํแหน่งงาน ซ่ึงทาง
หอการคา้จงัหวดัมุกดาหารก็เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานท่ีมี
การฝึกอบรมอยูต่ลอดทั้งปี ดงันั้น องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถส่งบุคลากรเหล่านั้นเขา้ร่วมฝึกอบรม

ได ้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกนัในดา้นการฝึกอบรม
ไม่วา่จะเป็นทางดา้นภาษา ความรู้ หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งหากเกิด
ความร่วมมือกนัอยา่งแทจ้ริงเกิดข้ึนภายในจงัหวดั 

3. การตั้งงบประมาณประจําสําหรับโครงการ
อาเซียน 

ทางหอการค้าจังห วัด มุ กดาห ารได้ให้
ขอ้เสนอแนะให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํไป
เป็นแนวทางในการปฏิบติั แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหนา้มาก
นัก อนัเน่ืองมาจากปัญหาทางดา้นงบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจํากัดนั้ นเอง เม่ือเป็นเช่นนั้ น ผูเ้ช่ียวชาญ  และ
ปฏิบติังานทางดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของจงัหวดั
มุกดาหารทั้ ง 3 ท่าน จึงลงความเห็นไปในแนวทาง
เดียวกนัวา่ควรตั้งงบประมาณท่ีเป็นงบประมาณประจาํ
สําหรับโครงการอาเซียน เพ่ือนํามาแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการคมนาคม
โดยเฉพาะเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

4 .การส ร้ าง เค รือ ข่ ายความ ร่วม มื อกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือควรเร่ิมสร้าง
จากความสัมพนัธ์อย่างไม่เป็นทางการภายในทอ้งถ่ิน
ก่อนเป็นลาํดบัแรก ถา้คิดว่าสามารถร่วมกนัพฒันาได้
แลว้ จึงค่อยทาํ MOU ระหว่างหน่วยงานร่วมกนั การ
ทาํ MOU เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  ดังนั้ น  การตัดสินใจของ
หน่วยงานต่างๆ ตอ้งร่วมกันคิดอย่างถ่ีถว้นว่าจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโครงการหรือเร่ืองท่ีจะดาํเนินการ
ร่วมกันจริงๆ จากข้อเสนอแนะของ สมศักด์ิ ศรีบุญ
เรือง (2557) และ จนัทร ตยางคนนท์ (2557) เห็นไดว้า่
มีความเป็นห่วงต่อการทาํ MOU ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก เพราะบางโครงการท่ีได้
ดาํเนินการไปแต่ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่เกิด
ประโยชน์อย่างแทจ้ริงต่อประชาชน เม่ือเป็นเช่นนั้น 
การทาํโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดอาเซียนจึง
ตอ้งมีการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือใหไ้ดเ้จตนารมณ์ท่ี
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ชดัเจนในการทาํขอ้สัญญา ขอ้ตกลงต่างๆ ร่วมกนั อน่ึง 
การทาํ MOU ควรจะอาศยัหน่วยงานท่ีใหญ่กว่าเขา้มา
ช่วยเหลือในการทาํขอ้ตกลงต่างๆ ร่วมกนักบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5. การปฏิบัตงิานร่วมกนัอย่างบูรณาการ 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน (OTOP) 

จะเกิดข้ึนมาจากทอ้งถ่ินฝ่ายเดียวเพียงลาํพงัไม่ไดแ้ต่
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้และเช่ียวชาญ
ทางด้านการสร้างผลิตภณัฑ์ให้กลายเป็นจุดเด่นของ
ชุมชน  โดยต้องร่วม มือกันอย่างเป็นระบบและ
ปฏิบัติงานร่วมกนัอย่างบูรณาการ เพ่ือสร้างหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ อีกทั้ ง ยงัเป็นการทําให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทอ้งถ่ิน (OTOP) เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย ช่วยทาํให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากอาชีพหลกัท่ี
ทําอยู่ อย่างไรก็ดี  ถ้าหากผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
(OTOP) สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกรอบเป็นกาํ 
และมีคุณภาพดี  ก็อาจจะกลายเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดต่้อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาในค ร้ังน้ี  สํ าเร็จลุล่ วงได้ด้วย
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