ระดับความเป็นอิสระทางการคลัง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
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Abstract
This research aims to study 1) the level of fiscal autonomy of
local administrative organizations and the level of quality of life of Thai
people and 2) to investigate factors influencing quality of life. In order to
obtain all required information, the following secondary data was
examined. 1) The provincial revenues databases B.E. 2555 (2012) for data
on local fiscal autonomy, and 2) the provincial reports of the household
socio-economic surveys (SES) B.E.2556 (2013) for data on the level of
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quality of life. The data were analyzed with stepwise multiple regression
analysis. The results revealed that from all 75 provinces: 1) seven
provinces (9.33 %) were with Local Administrative Organizations (LAOs)
that had a high level of fiscal autonomy index: Samut Prakan, Phuket,
Nonthaburi, Pathum Thani, Rayong, Samut Sakorn and Chonburi while
five provinces were with Local Administrative Organizations (LAOs) that
had a low level of fiscal autonomy index: Chai Nat, Uttaradit, Pattani,
Narathiwat and Satun. 2) Education index, gross provincial products
index and fiscal autonomy index were positively related to quality of life
at a significance level of .01 while life expectancy index was negatively
related to quality of life at a significance level of .01. Furthermore, gross
provincial product index and fiscal autonomy index jointly predicted the
quality of life at 84.60% with a significance level of .01.
Keywords: fiscal autonomy, Fiscal decentralization, local government,
quality of life
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ ความเป็น อิส ระทางการ
คลัง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และ
2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทาการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
จาก 1) ฐานข้ อ มู ล งบประมาณรายได้ ข องท้ อ งถิ่ น ในระดั บ จั งหวั ด ปี 2555 และ
2) ฐานข้ อมู ล การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครั วเรื อน (SES) รายจั งหวั ด
ปี 2556 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย
พบว่ า 1) กลุ่ มจังหวั ดที่ มี ค่าดั ชนี ความเป็ นอิ สระทางการคลั งขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น (อปท.) ในระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก มี 7 จั ง หวั ด (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.33) ได้ แ ก่
250
250

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยทสงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
นมกราคม –- มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2, No.1
July January
- December
2018

จังหวัดสมุทรปราการ ภูเก็ต นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรสาคร ส่วนกลุ่มจังหวัดที่มี
ค่าดั ช นี ค วามอิ ส ระทางการคลั ง ของ อปท. ต่ าสุ ด 5 จั งหวัด ได้ แ ก่ จั ง หวัด ชั ย นาท
อุตรดิตถ์ ปัตตานี นราธิวาส และสตูล และ 2) ดัชนีการศึกษา ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ
และระดั บความเป็ นอิ สระทางการคลั ง มี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บคุ ณ ภาพชี วิ ตของ
ประชาชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนดัชนีสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับคุ ณ ภาพชีวิตของประชาชนอย่ างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ .01 โดยพบว่าดัช นี
มาตรฐานการครองชีพ และระดับความเป็นอิสระทางการคลังสามารถร่วมกันทานาย
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้ร้อยละ 84.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การกระจายอานาจทางการคลัง ความเป็นอิสระทางการคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณภาพชีวิต
บทนา
คุณ ภาพชีวิตของประชาชนเป็นหัวใจสาคัญ ของการพั ฒนาประเทศ ซึ่งเป็ น
หน้าที่สาคัญของรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการกระจายอานาจให้กับ อปท.
ในฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตรงกับ ความต้องการของท้ องถิ่นอันจะน าไปสู่ การยกระดับสวัสดิการสังคม
ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง Tiebout (1956, pp. 416 - 424) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีการกระจาย
อานาจทางการคลั งที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี การกระจายอ านาจการปกครอง โดยเชื่ อว่ าการ
กระจายอานาจฯ จะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและทาให้
ประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ ส ามารถเลื อกบริการสาธารณะที่ เหมาะสมกับ ท้ องถิ่น ของ
ตนเองได้ ต่อมา Oates (1972) ได้พัฒนาแนวคิดการกระจายอานาจในการปกครองต่อ
จากข้อเสนอของ Tiebout โดยได้เสนอแนวคิดในการกระจายอานาจทางการคลังและ
การมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้แก่ อปท. ทั้งนี้ หลักการกระจายอานาจทางการคลังของ
Oates นั้ น สามารถจาแนกได้ 2 มิติ คือ 1) มิ ติท างเศรษฐศาสตร์ ที่มุ่ งเน้นการรักษา
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และการจัดสรรทรัพยากรโดยให้ประชาชน
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มี ส่ วนร่วมตั ด สิ น ใจผ่ า นการเลื อกตั้ งในระดั บ ท้ องถิ่น เพื่ อให้ เกิด ความสอดคล้ องกั น
ระหว่างความต้ องการบริการสาธารณะของประชาชนกับ ขนาดงบประมาณที่ มี อยู่
และ 2) มิ ติ ท างรั ฐ ศาสตร์ ที่ ต้ อ งการให้ อปท. มี ค วามเป็ น อิ ส ระตามหลั ก การ
ประชาธิปไตยทางตรงโดยให้พลเมืองและองค์กรชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะของท้ อ งถิ่น ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนให้ มี ค วามสามารถในการพึ่ งตนเองและส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชน
ในท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของโดยการสะท้อนความต้องการเชิงนโยบายต่อการบริหาร
กิจ การสาธารณะของ อปท. ตนเองได้ ซึ่ งจากการศึกษาของนั กวิ ชาการหลายท่ าน
ในภายหลัง ดังเช่นงานของ Fieno (2004) and Apreku (2003) ที่มีทัศนะสอดคล้องกัน
ว่ าหากส่ งเสริม ให้ รัฐบาลท้ องถิ่ น มี ความเป็ น อิ ส ระทางการคลั ง มากขึ้ น จะช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้นซึ่งจะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมการกระจายอานาจทางการคลั ง เพื่ อ ส่ ง เสริม
คุณ ภาพชีวิตของประชาชน สามารถทาได้ 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกคือการสร้าง
รายได้ให้เกิดขึ้นกับ อปท. เพื่อเพิ่มอานาจทางการคลังและลดการพึ่งพาทางการคลัง
จากรัฐ บาลกลาง ดั ง ที่ Varanyuwatana (2013) ได้ ก ล่ า วไว้ ในต ารา “วิ ถี ใหม่ ก าร
พัฒนารายรับท้องถิ่นไทย” งานวิจัยของ Patmasiriwat (2007) เรื่องการเงินการคลัง
เพื่อสังคม: เพิ่มพลังประชาชน และงานวิจัยของ Misau (1983) ที่ได้ศึกษาการกระจาย
อานาจทางการคลั ง ความเสมอภาคทางการคลั งและผลกระทบต่ อเงิน งบประมาณ
รายจ่ายของประเทศไนจีเรีย โดยนักวิชาการดัง กล่าวข้างต้นมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ มี การพึ่ งพารายได้ ที่ ได้ รั บ จั ด สรรและเงิ น อุ ดหนุ น
จากรัฐบาลมากกว่ารายได้ที่เป็นภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองจะขาดความเป็นอิสระในการ
ใช้จ่ายงบประมาณของตัวเองซึ่งส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยัง การจัดบริการสาธารณะของ
ท้ องถิ่น และแนวทางที่ สองคือการจั ดสรรงบประมาณของ อปท. ให้ ถูกต้ องและตรงตาม
ความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่ น ดั งปรากฏหลั กฐานจากงานวิ จั ยของนั กวิ ชาการ
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หลายท่ าน เช่น Matheson & Azfar (1999) ที่ศึกษาผลทางด้านการศึกษาและสาธารณสุ ข
ที่เกิดจากการกระจายอานาจในฟิลิปปินส์ งานของ Gaeonale (2002) ที่ศึกษานโยบายการ
กระจายอ านาจทางการศึ กษาของประเทศบอสวาน่ า งานของ Rubio (2007) ที่ ศึ ก ษา
ผลกระทบของการกระจายอานาจต่อสุขภาพและความเท่าเทียมกันในการรับบริการ
ทางด้ านสุ ขภาพในแคนาดา งานของ Ahmed (2013) กล่ าวถึงการกระจายอานาจ
ทางการคลั ง และเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งเพื่ อ ช่ ว ยลด ความยากจนในปากี ส ถาน
งานของ Shakirova (2013) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจและการจัด
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานของ Kleider (2014) ที่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ของการกระจายอานาจกับการจัดสวัสดิการของท้องถิ่น ตลอดจนงานของ Tirtosuhato
(2010) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการกระจายอานาจทางการคลังที่มีต่อประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย
จากผลงานวิ จั ย ดั ง กล่ าวข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่ า อปท. ควรจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การ
จัดบริการสาธารณะทางด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านมาตรฐานการครองชีพให้
มากขึ้นเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยบาง
เรื่อ งกลั บ พบว่ า ยิ่ ง มี ก ารกระจายอ านาจยิ่ ง ท าให้ มี ค วามเหลื่ อ มล้ ากั น มากขึ้ น เช่ น
Yao Yi (2009) ที่ศึกษาผลกระทบของการกระจายอานาจทางการคลังที่มีผลต่อการ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเที ยมกันของการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ชนบทของประเทศจีน West & Wong (1995) ที่พบว่าการกระจายอานาจทางการคลัง
ในจี น ท าให้ เกิ ด ความไม่ เสมอภาคในการจั ด การบริ ก ารทางด้ า นสาธารณสุ ข และ
การศึกษา เช่นเดียวกับงานของ Winkle & Rounds (1996) ที่พบว่าการกระจายอานาจ
ทางการคลังทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในประเทศชิลี
ในขณะที่ การวั ด ความสั ม พั น ธ์ ของการกระจายอานาจทางการคลั งกั บ การ
ยกระดั บคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในท้อ งถิ่น นั ้น ดัช นีที ่ส าคัญ ในการศึก ษาคือ
“คุณ ภาพชีวิต ” ดัง นั ้น การเลือ กใช้ดัช นี ที่เหมาะสมจึ งเป็ นเรื่องส าคัญที่ จะสะท้ อน
ข้อมูลของการจัดบริการสาธารณะของ อปท. โดยมีนักวิชาการตลอดจนองค์กรต่าง ๆ
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ที่เสนอเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชีวิตเอาไว้เป็นจานวนมาก เช่น ดัชนี Canada Well-Being
(CWB) หรือดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตในชุมชน ที่เป็นการประเมินทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่ อวั ดความเป็ นอยู่ ที่ ดี ในชุ มชนของประเทศแคนาดา จากระดั บของการส าเร็จการศึ กษา
ภาวะการมีงานทาของคนในชุมชน รายได้ของคนในชุมชนและที่อยู่อาศัยของคนชุมชน
(Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2015) หรื อ ดั ช นี ค วาม
อยู่ ดี มี สุ ข (well-being indicators) ข อ ง Stiglitz (as cited in Arunsiriwong, 2013)
ที่ได้จาแนกดัชนีชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงคุณ ภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ ปัจจัยในการดารงชีวิต
(material living conditions) คุ ณ ภาพชี วิ ต (quality of life) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ช่ ว ย
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่ ใช่ ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง และความยั่ ง ยื น ของ
เศรษฐศาสตร์สั งคมและระบบนิ เวศ (sustainability of the socio-economic and
natural systems) นอกจากนี้ ยังมี ดัชนีการพัฒ นามนุษ ย์ (Human Development
Index: HDI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณ ภาพชีวิตที่นิยมใช้กันมาก โดยโครงการพัฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ใช้ดัชนี HDI
เพื่ อวั ด ความอยู่ ดี กิ น ดี จ ากตั ว ชี้ วั ด หลั ก 3 ด้ า น ได้ แก่ 1) การมี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาวและมี
สุขภาพดี (life expectancy) โดยวัดจากอายุขัยโดยเฉลี่ยซึ่งจะสะท้อนการมีสุขภาพที่ดี
ของประชากรในประเทศ 2) ความรู้ (knowledge and education) ซึ่งสามารถวัดจาก
การรู้หนั งสือในประชากร วัยผู้ใหญ่ และอัตราส่วนการเข้าเรียนสุท ธิในทุ กระดับ ชั้น
และ 3) มาตรฐานคุณ ภาพชี วิ ต (standard of living) ที่ วั ด จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศเฉลี่ยต่อหั ว (GDP per capita) และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ งหมดทุ ก
ด้าน พร้อมกับแปลความหมายระดับคุณภาพชี วิตประชากร โดยค่าที่ ได้ ยิ่งเข้าใกล้ หนึ่ ง
หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับที่สูงขึ้น (UNDP as cited in Kerk & Manuel, 2010)
เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของการกระจายอานาจของประเทศไทยกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พบว่า รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึง
หลักการสาคัญที่ ส่งเสริมการปกครองตนเองของท้ องถิ่น โดยบทบัญญั ติของรัฐธรรมนู ญ
ฉบั บปัจจุบั น ได้กล่ าวถึงหลั กความเป็นอิสระของ อปท. (มาตรา 281, 282, และ 283)
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หลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการให้บริการสาธารณะของ อปท. (มาตรา 283)
หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ อปท. ในการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 282)
และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของ อปท. (มาตรา 284, 285, 286 และ 287)
โดยหลักการส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั กราช 2540 (มาตรา 284) และพระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ที่ได้กาหนดแนวทางและมาตรการสนับสนุน
การกระจายอานาจ อันได้แก่ การถ่ายโอนภารกิจและบุคลากร การกระจายอานาจทาง
การเงินการคลัง การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ การพัฒนากลไก
การตรวจสอบและกากับดู แล อปท. และการส่ งเสริม การมี ส่วนร่วมของประชาชนใน
กิ จการของท้ องถิ่ น ซึ่ งจากการติ ด ตามและประเมิ น ผลการกระจายอ านาจของไทย
โดย Krueathep et al., (2014) พบว่าการผลักดันเรื่องกระจายอานาจในปัจจุบันจะมี
ความคื บ หน้ า ไปมากพอสมควร เกิด การถ่ายโอนภารกิจให้ แก่ อปท.ไปแล้ว จานวน
มากกว่า 185 ภารกิจ 57 งาน/กิจกรรม มีการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางไปยัง อปท.
และสามารถจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 13.31 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล
ในปีงบประมาณ 2543 เป็นประมาณร้อยละ 27.37 ของรายได้สุทธิของรัฐบาลในปีงบประมาณ
2557 อย่ างไรก็ ตาม จากรายงานของ UNDP (2015) เมื่ อเปรี ยบเที ยบข้ อมู ล ระหว่ าง
ปี พ.ศ. 2543 กับปี พ.ศ. 2557 พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวมระดับประเทศเมื่อ
มองผ่านค่าดัชนี HDI มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักจากระดับต่า (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.63)
เป็ น ระดั บ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.74) ทั้ ง ที่ ต ลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา
ประเทศไทยได้มีการกระจายอานาจทางการคลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี
จากสภาพดังกล่าวข้างต้นนาไปสู่คาถามการวิจัยครั้งนี้ว่าในการกระจายอานาจ
ทางการคลังของประเทศไทยนั้นได้ให้ความเป็นอิสระทางการคลัง (Fiscal Autonomy)
กับท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดับใด รวมทั้งศึกษา
ปัจจั ยที่ ส่งผลต่ อคุณ ภาพชี วิตของประชาชนเพื่ อแสดงให้ เห็นว่า การกระจายอานาจ
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ทางการคลังควรดาเนินไปในแนวทางใดจึงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะจั ง หวั ด ได้ ม ากขึ้ น อั น จะส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในภาพรวมทั้งประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเป็ น อิ ส ระทางการคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ดัชนีสุขภาพ ดัชนีการศึกษา ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ
และระดับความเป็นอิสระทางการคลังสามารถทานายคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาระดับความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.1 แหล่งข้อมูลในการศึกษาระดับความเป็นอิสระทางการคลังใช้ข้อมูล
งบประมาณรายได้ ข องท้ อ งถิ่ น ในระดั บ จั ง หวั ด ปี 2555 (Department of Local
Administration, 2014) และใช้ ข้อมู ลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัวเรือน
(Socio-Economic Survey: SES) ปี 2556 ของ National Statistical Office (2014)
จานวน 75 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูป แบบพิ เศษ และจั งหวัด บึ งกาฬ ซึ่งเป็ น จังหวั ด ที่ เพิ่ งตั้ งขึ้น ใหม่ ยั งไม่ มี ข้อมู ล SES
สาหรับศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.2.1 วิเคราะห์ระดับความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น (fiscal autonomy level: FAL) โดยการหาสั ด ส่ ว นของภาษี ที่ ท้ องถิ่ น
จัดเก็บได้เองรวมกับภาษีแบ่งที่รัฐบาลจัดสรรหารด้วยงบประมาณทั้งหมด จากนั้นนามา
เทียบกับเกณฑ์การแปลผลระดับความเป็นอิสระทางการคลัง ดังนี้
ระดับความเป็นอิสระ ความหมาย
น้อยกว่า 0.50
อปท. มีความเป็นอิสระทางการคลังในระดับน้อย
0.50 – 0.66
อปท. มีความเป็นอิสระทางการคลังในระดับปานกลาง
0.67 – 0.83
อปท. มีความเป็นอิสระทางการคลังในระดับค่อนข้างมาก
0.84 – 1.00
อปท. มีความเป็นอิสระทางการคลังในระดับมาก
1.2.2 วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต (level of quality of life: LQF)
ของประชาชนในแต่ละจังหวัด ตามดัชนี HDI ประกอบด้วยดัชนีย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ดัชนี
สุขภาพ (อายุขัยเฉลี่ยของประชาชน) ดัชนีการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุดและระดับ
การศึ กษาในปั จจุ บั น ) (National Statistical Office, 2014) และดั ช นี ม าตรฐานการ
ครองชีพ (รายได้ประชาชาติรายจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP)) (Office
of the National Economic and Social Development Board, 2014) โ ด ย
คานวณตามขั้นตอนดังนี้
1) คานวณดัชนีย่อยของแต่ละด้าน โดยใช้สูตรดังนี้ (UNDP, 2015)
ค่าที่เกิดขึ้นจริง − ค่าต่าสุด
ดัชนีย่อย =
ค่าสูงสุด − ค่าต่าสุด
2) คานวณระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้สูตรดังนี้ (UNDP, 2015)
1

1

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 3 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 3 × 𝐺𝐺𝐺𝐺
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หมายถึง ดัชนีสุขภาพ (life expectancy index)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 หมายถึง ดัชนีการศึกษา (education index)
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 หมายถึง ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ (gross provincial products index)
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

จากนั้นแปลผลระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางของ Kerk and
Manuel (2010)
ระดับคุณภาพชีวิต
0.67 – 1.00
0.34 – 0.66
0.00 – 0.33

ความหมาย
กลุ่มที่มีคุณภาพชีวติ ระดับสูง
กลุ่มที่มีคุณภาพชีวติ ระดับปานกลาง
กลุ่มที่มีคุณภาพชีวติ ระดับต่า

2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้
1. ระดั บ ความเป็ น อิส ระทางการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และ
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผลการวิเคราะห์ ระดั บความเป็ นอิ สระทางการคลังของ อปท. ในแต่ ละจั งหวั ด
พบว่ากลุ่มจังหวัดที่มีค่าดัชนีความเป็นอิสระทางการคลังของ อปท. ในระดับค่อนข้างมากมี
7 จั งหวั ด (คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.33) ประกอบด้ วย จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ภู เก็ ต นนทบุ รี
ปทุมธานี ระยอง สมุทรสาคร และชลบุรี ส่วนกลุ่มจังหวัดที่มีค่าดัชนีความเป็นอิสระทาง
การคลังในระดับปานกลางมี 28 จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ 37.33) ประกอบด้วย จังหวัดอยุธยา
นครปฐม สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ พังงา พิษณุโลก สงขลา
ตราด กระบี่ กาแพงเพชร ชุมพร ตรัง ขอนแก่น ราชบุรี ลาปาง นครสวรรค์ ลาพูน ลพบุรี
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เพชรบุรี นครราชสีมา หนองคาย จันทบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวลาภู และมหาสารคาม
สาหรับ 40 จังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึง (คิดเป็นร้อยละ 53.33) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีค่าดัชนีความ
เป็นอิสระทางการคลังอยู่ในระดับน้อย จังหวัดที่มีค่าดัชนีความอิสระทางการคลังต่าสุด 5
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อุตรดิตถ์ ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าดัชนีระดับความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มากที่สุดใน 10 ลาดับแรกในปี พ.ศ. 2556
รายได้จากการ
จังหวัด
พึ่งพาตนเอง
(บาท)
1. สมุทรปราการ 6,246,650,000
2. ภูเก็ต
2,493,180,000
3. นนทบุรี
5,085,040,000
4. ปทุมธานี
4,473,330,000
5. ระยอง
3,153,130,000
6. สมุทรสาคร 2,127,860,000
7. ชลบุรี
5,436,220,000
8. อยุธยา
3,213,230,000
9. นครปฐม
2,833,750,000
10. สระบุรี
2,434,640,000

ดัชนีความเป็น
รายได้ทั้งหมด
ระดับความเป็น
อิสระทางการคลัง
(บาท)
อิสระทางการคลัง
(FAL)
8,258,640,000
0.7564
ค่อนข้างมาก
3,303,540,000
0.7547
ค่อนข้างมาก
6,947,330,000
0.7319
ค่อนข้างมาก
6,145,460,000
0.7279
ค่อนข้างมาก
4,560,930,000
0.6913
ค่อนข้างมาก
3,152,210,000
0.6750
ค่อนข้างมาก
8,142,870,000
0.6676
ค่อนข้างมาก
4,907,120,000
0.6548
ปานกลาง
4,724,530,000
0.5998
ปานกลาง
4,096,370,000
0.5943
ปานกลาง

ผลการวิ เคราะห์ ดั ชนี คุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนในแต่ ละจั งหวั ด พบว่ า จั งหวั ด
ที่ มี ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต สู งสุ ด 10 จั งหวั ดแรก (คิ ด เป็ น ร้ อยละ 13.33) ได้ แก่ จั งหวั ด
สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง อยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครราชสีมา
และปราจีนบุรี ตามลาดับ และเมื่อเทียบกับเกณฑ์แปลผลระดับคุณภาพชีวิตพบว่ามีคุณภาพ
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ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับ 65 จังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึง (คิดเป็นร้อยละ 96) เป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่า ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ค่าดัชนีคุณภาพชีวิตรายจังหวัดประจาปี พ.ศ.2556 จาแนกตามเกณฑ์ระดับ
คุณภาพชีวิตของดัชนี HDI
ลาดับ

จังหวัด

ดัชนี
สุขภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สมุทรปราการ
ชลบุรี
ระยอง
อยุธยา
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี

0.833006
0.820391
0.834434
0.907901
0.841036
0.812865
0.870097
0.857437
0.909012
0.914714

ดัชนี
การศึกษา
0.277841
0.257523
0.234359
0.255926
0.250611
0.230021
0.245767
0.343439
0.254544
0.245079

ดัชนี
มาตรฐาน
การครองชีพ
1.000000
0.970426
0.892516
0.535189
0.480053
0.508822
0.403690
0.263829
0.283176
0.281230

ค่าดัชนี
คุณภาพ
ชีวิต
0.587512
0.565811
0.534774
0.477117
0.447793
0.437121
0.423197
0.408400
0.383762
0.380476

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 1 และ 2 ในข้างต้น หากพิจารณาค่าดัชนีความเป็นอิสระทางการ
คลังของ อปท. กับค่าดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 10 จังหวัดแรกที่มีค่ามากที่สุด
พบว่าเป็นจังหวัดเดียวกันถึง 7 จังหวัด
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน พบว่า ดัชนีการศึกษา
ดัชนีม าตรฐานการครองชีพ และระดับความเป็น อิสระทางการคลัง มีความสัมพั น ธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนดัชนี
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สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับ คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีสุขภาพ (LEI) ดัชนีการศึกษา (EDI)
ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ (GPI) ระดับความเป็นอิสระทางการคลัง (FAL)
และคุณภาพชีวิตของประชาชน (LQF)
ตัวแปร
LEI
EDI
GPI
FAL
LQF
LEI
1
EDI
-.429**
1
**
GPI
-.476
.210
1
FAL
-.513**
.369**
.780**
1
LQF
-.470**
.300**
.908**
.802**
1
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สาหรับผลการทานายคุณภาพชีวิตของประชาชนพบว่า ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ
และระดั บความเป็ นอิ สระทางการคลั งสามารถร่วมกั นท านายระดั บคุ ณ ภาพชี วิ ตของ
ประชาชนได้ถึงร้อยละ 84.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงได้ในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการทานายคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวแปรทานาย
b
SE b
t
β
ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ (GPI)
.385
.039
.721 9.778**
ระดับความเป็นอิสระทางการคลัง (FAL) .003
.001
.239
3.244*
R = .920 R 2 = .846
Adjusted R2 = .842 SEest. = .043
F = 10.524**
a = 0.023
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 0.023 + 0.385GPI + 0.003FAL
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.721GPI + 0.239FAL
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มจังหวัดที่มีค่าดัชนีความเป็นอิสระทางการคลังของ
อปท. ในระดับค่อนข้างมาก มี 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ภูเก็ต นนทบุรี
ปทุมธานี ระยอง สมุทรสาคร ส่วนกลุ่มจังหวัดที่มีค่าดัชนีความอิสระทางการคลังของ
อปท.ต่าสุด 5 จังหวัด ได้ แก่ จั งหวัดชั ยนาท อุต รดิต ถ์ ปัต ตานี นราธิวาส และสตู ล
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า อปท. ส่วนใหญ่มีระดับความเป็นอิสระทางการคลังใน
ระดับต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Patmasiriwat (2007) ที่กล่าวว่า อปท. ที่มีการ
พึ่ งพารายได้ ที่ ได้ รับ จัด สรรและเงิน อุ ด หนุ น จากรัฐ บาลมากกว่ ารายได้ ที่ เป็ น ภาษี ที่
ท้ องถิ่ น ที่ จั ด เก็บ ได้ เองจะขาดความเป็ น อิ ส ระในการใช้ จ่ า ยงบประมาณของตั วเอง
สาหรับระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละจังหวัดนั้นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับต่า
และเมื่อทาการเปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดที่มีระดับความอิสระทางการคลังของ อปท. สูงสุด
10 จังหวัดแรกกับจังหวัดที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด 10 จังหวัดแรก พบว่าจังหวัดที่มี
ระดับความเป็นอิสระทางการคลังสูงจะมี ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับสูง
สอดคล้ องกั บงานของ Misau, (1983) Fieno, (2004) และ Apreku, (2003) ที่ ให้ ข้ อสรุป
สอดคล้องกันว่าระดับความเป็นอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. จะมีผลกระทบ
เชื่อมโยงไปยังการจัดบริการสาธารณะของท้ องถิ่น ขณะเดียวกัน Varanyuwatana (2013)
ได้เสนอว่าการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับ อปท. เพื่อเพิ่มอานาจทางการคลังและลดการพึ่งพา
ทางการคลังจากรัฐบาลกลางจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น
2. ผลการวิจัยพบว่าดัชนีการศึกษา ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ และระดับ
ความเป็นอิสระทางการคลัง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ คุณ ภาพชีวิตของประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการได้รับการศึกษาและมีมาตรฐาน
การครองชี พ (รายได้ ) ที่ อยู่ ในเกณฑ์ เหมาะสมจะช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ ซึ่ ง
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สอดคล้องกับแนวคิดหลักของทฤษฎีทุนมนุษย์ (Becker, 1962, pp. 9 - 49) นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fieno (2004) และ Apreku (2003) ที่พบว่าหากส่งเสริม
ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีความเป็นอิสระทางการคลังมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านได้อย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการของประชาชน
ซึ่งจะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สาหรับดัชนีสุขภาพนั้นมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานของ Acemoglu & Johnson (2007, pp. 925 - 985) ที่ ให้ ข้อคิดเห็นว่าการที่ ประชากร
จะมี อายุ ยืนยาวขึ้นอาจจะหมายถึงมี คุณภาพชีวิตที่ ดี แต่ในทางกลับกันการมีประชากร
ผู้สูงอายุจานวนมากขึ้นนั้นการใช้ทรัพยากรจะหมดไปกับการบริโภคมากกว่าการผลิต
เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของประชาชน พบว่า
ดั ช นี ม าตรฐานการครองชี พ และระดั บ ความเป็ นอิ ส ระทางการคลั งสามารถร่วมกั น
ทานายคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ร้อยละ 84.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 จะเห็นได้ว่าตัวแปรทั้งสองตัวร่วมกันทานายค่าระดับคุณภาพชีวิตได้ค่อนข้างสูง
สอดคล้ องกับ งานของ Ahmed (2013) ; Kleider (2014) and Tirtosuhato (2010)
ที่สรุปได้ว่าการจัดสรรงบประมาณ อปท. ให้มากขึ้น และการพัฒนามาตรฐานการครอง
ชีพให้สูงขึ้นจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับ อปท.
ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยขึ้นอยู่กับ
ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ และระดับความเป็นอิสระทางการคลัง เป็นสาคัญ ดังนั้น
อปท. ควรให้ความสาคัญกับสองประเด็นสาคัญต่อไปนี้
1.1 อปท. ควรมีการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (การจัดหารายได้) เช่น
การส่งเสริมให้มีกองทุนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ และมีการจัดอบรมตลอดจน
แนะนาอาชีพให้มากขึ้น เป็นต้น
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1.2 อปท. ควรมี การบริหารจั ดการและใช้ นวั ตกรรมในการจั ดเก็ บภาษี ที่
ท้ องถิ่ นสามารถจั ดเก็ บได้ เองให้ มี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลมากขึ้ น เช่ น การใช้
เทคโนโลยี (เครื่องสแกนขนาดป้ายโฆษณา) มาช่วยในการประมาณการขนาดป้ายโฆษณา
เพื่อให้จัดเก็บภาษีป้ายตามขนาดได้อย่างแม่นยาและช่วยลดเวลาในการทางาน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยช่วยยืนยันถึงระดับความเป็นอิสระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ดังนั้น ควรยกระดับความเป็นอิสระทางการคลังให้กับ
อปท. ให้มากขึ้น โดยผ่านการยกระดับความสามารถในการจัดเก็บภาษีและหารายได้
ของ อปท. และควรปรับ ปรุงอัต ราภาษี ที่เกี่ยวข้องกับท้ องถิ่น ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เนื่องจากอัตราภาษีส่วนใหญ่ของท้องถิ่นค่อนข้างล้าสมัย เช่ น ภาษีโรงเรือน
และที่ดินที่ยังคงจัดเก็บในอัตราที่ต่าซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญั ติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินที่กาหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2475
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเชิงลึกแบบกรณีศึกษาเป็นราย อปท. เพื่อให้
เข้าใจถึงสภาพการณ์ในการจัดหารายได้และหาแนวทางในการเพิ่มรายได้เพื่อส่งเสริม
ระดับความเป็นอิสระทางการคลัง
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