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ค าน า 

 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (สรปท.) ได้ด าริจัดงานประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๒ โดยจัดร่วมภาคี ๑๕ มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆขึ้นในวันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๗ ณ 
อาคารส าราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา 
ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์กับผู้ทรงคุณวุฒิ ในปี ๒๕๕๗นี้โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ 
(Chula Global Network) เพิ่มเวทีวิชาการนานาชาติ (International Forum) จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศในเอเซียที่
เป็นภาคีในเครือข่ายของสมาคมฯ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ เกาหลี อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เป็นต้น และ การน าเสนองานวิจัย
ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย นิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนั้น  

 ในการจัดงานครั้งนี้ มีบทความวิจัยภาษาไทยที่ส่งเข้ามาร่วมน าเสนอในงานจ านวน ๔๐ บทความ และบทความ
ภาษาอังกฤษจ านวน ๗ บทความ เป็นผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันในเครือข่ายของสมาคมฯที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้บทความที่น าเสนอในที่นี้
ได้รับการอ่านประเมินคุณภาพผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และนิสิต นักศึกษาได้ปรับแก้ไขผลงาน
มาแล้วในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ค าติชม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะได้รับเพิ่มเติมในอันที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่ม
คุณค่าให้กับผลงานเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของผลงานได้น าไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ซึ่งจะได้ก่อคุณูปการแก่วง
วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารบ้านเมืองในอนาคต 

 ท้ายนี้ คณะกรรมการผู้จัดงานขอขอบพระคุณสถาบันและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
และบุคลากรในการจัดงานด้วยดีมาตลอด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาประเมินบทความใน
เวลาอันรวดเร็ว และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนิสิต นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วมน าเสนอบทความและเข้าร่วมประชุมมี
ส่วนร่วมในงานประชุมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจได้
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และหากมีข้อบกพร่องประการใดทางคณะกรรมการผู้จัดงานขอรับเพื่อ
น าไปปรับปรุงการจัดงานในโอกาสต่อไป 

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อมัพร ธ ารงลักษณ ์

เลขาธิการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

และคณะกรรมการจัดงาน 
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สาสน์จากนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย     1 
โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2     2 
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Administration and Security         13 

 “Rural Community Empowerment Process in Achieving Food Security and 
Poverty Alleviation: A Case Study of Food Independent Village Program in 
Ringinkembar Village, Sumbermanjing Wetan Sub-District, Malang Regency” 
By Theresia Octastefani, Burapha University and Brawijaya University, Malang – 
Indonesia 

 “Implementation of Garbage Bank Program to Realize Environmental and 
Economic Security: A Case Study of Malang Garbage Bank in Malang City” 
By Noviyanti Purba,  Burapha University and Brawijaya University, Malang – 
Indonesia 

 “Implementation of the Poor Empowerment Program-Social Empowerment 
Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE) to Realize 
Economic Security: A Case Study of Dawuhan Village, Poncokusumo Sub-
District, Malang Regency”  
By Ilm iUsrotin Choiriyah, Burapha University and Brawijaya University, Malang 
– Indonesia 

 “Decision Making of the Banyuwangi Public Health Service Assurance Program 
(JPKMB Program) to Achieve Health Security in Banyuwangi Regency” 
By Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, Burapha University and Brawijaya University, 
Malang – Indonesia 

       
Emotional Labor, Planning and Academic Cooperation     
 81 
 “Analyzing an integrated planning approach: a case study Malang city’s vision 

as the city of education” 
By Akhmad Amirudin, Burapha University and Brawijaya University, Malang – 
Indonesia 

 “Achieving World Class University Through International Academic 
Cooperation: A Case Study of University of Brawijaya, Indonesia” 
By Kafi Kurniawan, Burapha University and Brawijaya University, Malang – 



C 
 

Indonesia 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์        100 
 “การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” 
โดย ฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 “แนวทางการน าสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”  
โดย ธัญชนิต เพียรจัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “การสรรหาอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหาก าไร (มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว)”  
โดย สลิลา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “ผลของการจัดท าโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด” 
โดย กฤษดา ชัยมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “ปัจจัยส าคัญในการบริหารวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ : ศึกษากรณีส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
โดย ร.ต.ท.อิสเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 “สมรรถนะของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
โดย พีรพิธ พรมทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    

การบริหารจัดการองค์การ        167 
 “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา กรณี การจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” 
โดย ชาดา  สิมประดิษฐ์พันธุ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 “การศึกษาการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้เป็นองค์การสุขภาพดี” 
โดย จุลัยวรรณ ด้วงโคตะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 “กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” 
โดย ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของพนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย”  
โดย วราภรณ์ ไท้สุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

 “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง”  
โดย กุลนที เยาวรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

 
ปฏิรูปสถาบันการเมือง : ปฏิรูปประชาธิปไตยไทย      233 
 “การปฏิรูปองค์กรพรรคการเมือง”  

โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชต ิ
 “รัฐสภาไทยกับการประเมิน: กรณีการประเมินตามตัวช้ีวัดสหภาพรัฐสภาปี 2554 และ 

2556”  
โดย นิตยา โพธ์ินอก  

 “Exploring Citizen Participation and Citizen Trust in Local Government after 
Decentralization: A Case of Khon Kaen Metropolitan Municipality in Thailand” 
โดย Tatchalerm Sudhipongpracha, Ph.D. Khon Kaen University 
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 “ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย” 

โดย รัชวดี แสงมหะหมัด 
 “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย” 

โดย ดร.ถวิลวดี บรุีกุล 
 “สันติวิธ:ี ก านันสไตล์” 

โดย ชลัท ประเทืองรัตนา 
 
เศรษฐกิจและการคลังท้องถิ่น        302 
 “การคลังท้องถิ่น : การสร้างรายรับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  

โดย วิศท์ เศรษฐกร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “นโยบายประชานิยม: หนี้สาธารณะกับวินัยทางการคลัง”  

โดย อระนุช โกศล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ความเป็นได้ และ ความได้เป็น ของการคลังท้องถิ่นไทย” 

โดย ดร.วลีรัตน์ แสงไชย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับการพัฒนา

แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
โดย เฉลิมพล ศรีทอง และนายธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่” 
โดย ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ความม่ันคงและการบังคับใช้กฎหมาย       350 
 นโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพท าลายล้างสูงในตะวันออก

กลาง 
โดย พลากร ดาวเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
การเมืองและการบริหาร         356 

 “บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อการเมืองไทย”  
โดย ดร.สกล บุญสิน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัญหาจากการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจสู่
มิติทางการเมือง” 
โดย ณัฐพงศ์ ราชปัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 “สิทธิของเด็กต่างด้าวในการจัดบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โดย สุภาพร ศรีธนัญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ชุมชน สังคมและธรรมาภิบาล        408 
 “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย 

จังหวัดสงขลา” 
โดย ภานุมาศ ทองชะนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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แผน นโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมชุมชน      419 
 
 “สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมืองกับผลกระทบและนโยบายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่” 
โดยด ารง เสียมไหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 “การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11: ประเด็นการจัดท า
บริการสาธารณะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา”  
โดย ปฐมบุตร แก้วสมนึก มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “การวิเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่”  
โดย ผศ.นราธิป ศรีราม, ชลัทชรัญญ์ชัย, พระมหาสุเทพ ผิวเผือด มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร”  
โดย อัยรวี วีระพันธ์พงศ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 “การมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านหัวทุ่งในการป้องกันไฟป่า” 
โดย นินนาท ดาวรัตนหงษ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 LEADERSHIP IN THE PUBLIC SECTOR: EXAMINING WOMEN AND MINORITY 
GROUPS IN THE MALAYSIAN CIVIL SERVICE 
by Associate Prof. Dr Ahmad Martadha Mohamed School Of Government, 
College Of Law, Government, And International Studies Universiti Utara 
Malaysia 

 CONNECTING GOVERNMENTS WITH RESIDENTS: THE ROLE OF INTERMEDIARY 
GROUPS IN LOCAL GOVERNANCE FOR LARGE-SCALE NATURAL DISASTERS 
By Prof.Dr Kosaku Dairokuno School of Political Science and Economics     
Meiji University 

 THE EVOLUTION OF GOVERNANCE AND THE GOVERNANCE DEBATE: A Journey 
of the Octopus Bike  

             By Prof.Dr  PAN SUK KIM Yonsei University, Wonju Campus, South Korea 
 

ภาคผนวก 

 ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้นใหม่ท้ังชุด 
 ค าสั่งที่ 01/2556 เรื่อง คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 
 ค าสั่งที่ 02/2556 เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Reviewers) เพื่อการประชุมวิชาการรัฐ

ประศาสนศาสตรร์ะดบัชาติ ครั้งที ่2 ประจ าปี 2557  
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สาสน์นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 

ท่านสมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกท่าน 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มจัดการประชุมทางวิชาการประจ าปีของ
สมาคมฯขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมา สมาคมฯเห็นว่าภารกิจด้านบริการวิชาการและขยายองค์ความรู้ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปสู่แวดวงวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของสมาคมฯ  ส าหรับในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ สมาคมฯ พร้อมกับภาคีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวม ๑๕ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มห า วิ ทย าลั ย  มห า วิ ท ย าลั ย ธ ร รมศาสตร์  มหา วิ ท ย าลั ย มหิ ด ล  มห า วิ ท ยาลั ย ศิ ล ป ากร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคใต้  ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘  มีนาคม 
๒๕๕๗ ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เวทีวิชาการ
นานาชาติ (International Forum) จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศในเอเซียที่เป็นภาคีในเครือข่าย
ของสมาคมฯ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์เซีย เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นต้น และการ
น าเสนองานวิจัยของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ในการนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดท าเอกสารรวมรวบผลงานวิชาการท่ีผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชิ้นนี้ขึ้น เพ่ือจะให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  

 ในนามของสมาคมฯ ผมถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิก
สมาคมฯทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือเช่นนี้อีกในโอกาสต่อๆไป  

ด้วยความปรารถนาดี 

 
 
 

ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ 
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
“The 2nd Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference  

on Asia Governance 2014” 
 
หลักการและเหตุผล 

  งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษานับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็น
กระบวนการขั้นต้นที่เตรียมความพร้อมด้านวิจัยให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
เพ่ือพร้อมรับบทบาทการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่สังคมต่อไป 

  หนึ่งในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความส าคัญต่อสังคมไทย คือ งานวิจัยสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  งานวิจัยสาขาดังกล่าวถือได้ว่า เป็นงานวิจัย ที่มีส่วนสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารรัฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเตรียมความพร้อมของระบบทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณประเทศ 
ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองในแง่มุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 
พ.ศ.2558  

   คณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ของทุกมหาวิทยาลัย  จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุมและก ากับดูแลให้งานวิจัยในระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในมิติต่าง ๆ และน าข้อค้นพบที่ได้เข้าสู่
กระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติ และผู้สนใจทั่วไป 

  ดังนั้น การสร้างพ้ืนที่ให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิชาสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีโอกาสแสดงผลงานวิจัยของตนเองและแลกเปลี่ยนทัศนะ วิธีคิด วิธี
วิทยา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จึงเท่ากับเป็นการขยายโอกาสการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกันและกัน 
และยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยในอนาคตอีกทางหนึ่ง 

  สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคีมหาวิทยาลัยอีก 15 แห่ง เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการสร้างพ้ืนที่ในลักษณะเวทีเสวนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้ร่วมกันเป็น
เจ้าภาพในการจัดงาน “เวทีเสวนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา” ขึ้น เพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย และข้อค้นพบจากงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และสาธารณชนต่อไป 

  



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 3    - 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์วิจัยระหว่างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้
เผยแพร่ผลงานวิจัยออกไปสู่วงวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 500 คน ประกอบด้วย 

1. นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ 
2. คณาจารย์สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3. ผู้สนใจทั่วไป  

 
ค่าลงทะเบียน 

1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานส าหรับสมาชิกสมาคม 500 บาท 
2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานส าหรับบุคคลทั่วไป 1,000 บาท 

 
รูปแบบของงาน 

 ภาคเช้า ปาฐกถาพิเศษ และเวทีวิชาการนานาชาติ (International Forum) จาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศในเอเซียที่เป็นภาคีในเครือข่ายของสมาคมฯ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ 
เกาหลี อินโดนีเซีย และไต้หวัน เป็นต้น 
 ภาคบ่าย น าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย ในรูปแบบบรรยายใน
ห้องย่อยต่าง ๆ  

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม จะมีการรวบรวมบทความและผลงานที่น าเสนอ (Proceedings) ทั้งใน
รูปของ proceedings รวบรวมบทคัดย่อ และ proceedings รวบรวมบทความฉบับเต็ม เพ่ือเผยแพร่ใน
รูปแบบของ CD ให้กับสถาบันการศึกษาที่สนใจ และประชาชนทั่วไป และในเว็บไซต์ของสมาคมที่ 
www.thaipaat.com หรือที่อีเมล์ thaipaat@gmail.com  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

http://www.thaipaat.com/
mailto:thaipaat@gmail.com
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2557 

สถานทีจ่ัดงาน 

 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เป็นที่คาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. ผู้เข้าร่วมมีโอกาสต่อยอดงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในแง่มุมใหม่ ๆ  
3. ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความส าคัญของสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใน

ฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 
4. ผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความมือระหว่างกันและกันได้ 
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ก าหนดการ 
การจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งท่ี 2  

และการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยประจ าปี 2557 
วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ณ อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี และอาคารส าราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1) 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดโดย 
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (สรปท) 

โดยความร่วมมือของ เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ (Chula Global Network) 
และคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
****************************************** 

 
เวลา 07.45-08.00 น.  ลงทะเบียน 
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติ 
สถานที:่ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี 
เวลา 08.30-08.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ 

เวลา 08.45-09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล  
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน 

เวลา 09.00-09.20 น. ถ่ายภาพหมู ่
เวลา 09.20-09.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 09.45-10.00 น. Keynote: The Evolution of Governance and the 

Governance Debate by Professor Pan Suk Kim, Dean  
of College of Government and Business, Yonsei University, 
Republic of Korea and former President, International 
Institute of Administrative Sciences (IIAS),  

เวลา 10.00-12.00 น. Plenary:  
 1. Professor Kosaku Dairokuno, Dean of School of Political 

Science and Economics, Meiji University, Japan   
 2. Kim Geheb, DPhil, Mekong Basin Leader CGIAR Challenge 

Program on Water and Food 
 ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม 
 รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง 210 อาคารอาคารส าราญราษฎร์
บริรักษ์ (ตึก1)) 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 
สถานที:่ ห้อง 107 อาคารอาคารส าราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1) 
เวลา 12.00-13.00 น. การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศ

ไทยประจ าปี 2557 
 
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติ 
สถานที:่ ห้อง 209 อาคารอาคารส าราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1) 
เวลา 13.30-16.00 น.  Panel: 

1.Assistant Professor Ahmad Martadha Mohamed, Ph.D.,  
Universiti Utara, Malaysia 
2.Andy Fefta Wijaya, Ph.D., Head of Master Program in  
Public Administration, Brawijaya Univeristy,  
ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ 
ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
สถานที:่ ห้อง 101 102 103A 103B 107 108 อาคารอาคารส าราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1) 
เวลา 13.00-15.00 น.  น าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 1 
    ห้อง 101 : Administration and Security 

1) “Rural Community Empowerment Process in 
Achieving Food Security and Poverty Alleviation: A 
Case Study of Food Independent Village Program in 
Ringinkembar Village, Sumbermanjing Wetan Sub-
District, Malang Regency” 
By Theresia Octastefani, Burapha University and 
Brawijaya University, Malang – Indonesia 

2) “Implementation of Garbage Bank Program to 
Realize Environmental and Economic Security: A 
Case Study of Malang Garbage Bank in Malang City” 
By Noviyanti Purba,  Burapha University and 
Brawijaya University, Malang – Indonesia 

3) “Implementation of the Poor Empowerment 
Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-
BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE) to 
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Realize Economic Security: A Case Study of 
Dawuhan Village, Poncokusumo Sub-District, 
Malang Regency”  
By Ilm iUsrotin Choiriyah, Burapha University and 
Brawijaya University, Malang – Indonesia 

4) “Decision Making of the Banyuwangi Public Health 
Service Assurance Program (JPKMB Program) to 
Achieve Health Security in Banyuwangi Regency” 
By Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, Burapha 
University and Brawijaya University, Malang – 
Indonesia 

Chairperson/Commentator: Chakkri Chaipinit, Ph.D, Burapha  
University 

 
    ห้อง 102 : Emotional Labor, Planning and Academic Cooperation 

1) “Analyzing an integrated planning approach: a case 
study Malang city’s vision as the city of education” 
By Akhmad Amirudin, Burapha University and 
Brawijaya University, Malang – Indonesia 

2) “Emotional labor during a political crisis”  
By Janjira Sirisarn, Chulalonkorn University 

3) “Achieving World Class University Through 
International Academic Cooperation: A Case Study 
of University of Brawijaya, Indonesia” 
By Kafi Kurniawan, Burapha University and Brawijaya 
University, Malang – Indonesia 

Chairperson/Commentator:  Nopranue Sajjarax Dhirathiti, 
Ph.D, Mahidol University 

    ห้อง 103A การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1) “ ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น ก า กั บ ข อ ง รั ฐ  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  
โดย ฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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2) “แนวทางการน าสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” 
โดย ธัญชนิต เพียรจัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3)  “การสรรหาอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหาก าไร (มูลนิธิ
สานสัมพันธ์ครอบครัว)”  
โดย สลิลา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4) “ผลของการจัดท าโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด” 
โดย กฤษดา ชัยมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5) “ปัจจัยส าคัญในการบริหารวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลถึง
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการต ารวจ : ศึกษา
กรณสี านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
โดย ร.ต.ท.อิสเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6) “สมรรถนะของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
โดย พีรพิธ พรมทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล 

ห้อง 103B การบริหารจัดการองค์การ 
1) “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณี การจัดตั้ ง
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” 
โดย ชาดา  สิมประดิษฐ์พันธุ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2) “การศึกษาการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้เป็น
องค์การสุขภาพดี” 
โดย จุลัยวรรณ ด้วงโคตะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3) “กลยุทธ์ และรูปแบบที่ เหมาะสมส าหรับการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
โดย ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4) “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย” 
โดย วราภรณ์ ไท้สุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

5) “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่ การประปา
นครหลวง”  
โดย กุลนที เยาวรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

   ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ธ ารงลักษณ์ 
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ห้อง 107 ปฏิรูปสถาบันการเมือง : ปฏิรูปประชาธิปไตยไทย  
(ช่วง 1) โดย สถาบันพระปกเกล้า 

1) “การปฏิรูปองค์กรพรรคการเมือง”  
โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชต ิ

2)  “รัฐสภาไทยกับการประเมิน: กรณีการประเมินตามตัวชี้วัด
สหภาพรัฐสภาปี 2554 และ 2556”  

โดย นิตยา โพธิ์นอก  
3)  “Exploring Citizen Participation and Citizen Trust 

in Local Government after Decentralization: A Case 
of Khon Kaen Metropolitan Municipality in 
Thailand” 

โดย Tatchalerm Sudhipongpracha, Ph.D. Khon Kaen  
University 

4) “ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย” 
โดย รัชวดี แสงมหะหมัด 

5)  “การเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย” 
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

6)  “สันติวธิ:ี ก านันสไตล์” 
โดย ชลัท ประเทืองรัตนา 
ผู้ด าเนินรายการ: ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
ผู้ให้ความคิดเห็น: 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และ  
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล  

ห้อง 108 เศรษฐกิจและการคลังท้องถิ่น 
1) “การคลังท้องถิ่น : การสร้างรายรับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

โดย วิศท์ เศรษฐกร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) “นโยบายประชานิยม: หนี้สาธารณะกับวินัยทางการคลัง” 

โดย อระนุช โกศล มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) “ความเป็นได้ และ ความได้เป็น ของการคลังท้องถิ่นไทย” 

โดย ดร.วลีรัตน์ แสงไชย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4) “ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1 เพ่ือรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอน
ใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
โดย เฉลิมพล ศรีทอง และนายธีรพงษ์  เที่ยงสมพงษ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่” 
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โดย ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ 
ประทีป 

เวลา 15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

เวลา 15.15-17.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 2 
 
    ห้อง 102 ความม่ันคงและการบังคับใช้กฎหมาย 

1) “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ.2469: ศึกษากรณี การน ารถยนต์เข้ามาใน
ราชอาณาจักร” 
โดย ร.ต.อ. นพรัตน์ บุญถนอม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
2) “ความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ “พ.ร.บ. หลักประกันทาง

ธุรกิจ” ต่อผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน” 
โดย พลศักดิ์ ชื่นอารมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3) นโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธ
อานุภาพท าลายล้างสูงในตะวันออกกลาง 
โดย พลากร ดาวเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

            ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 

ห้อง 103A  การเมืองและการบริหาร 
1) “บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อการเมืองไทย” 

โดย ดร.สกล บุญสิน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) “การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัญหาจาก

การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจสู่มิติทางการเมือง” 
โดย ณัฐพงศ์ ราชปัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3) “การสื่อสารเพ่ือเคลื่อนไหวทางสังคม ในการรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น ของภาคประชาสังคมพ้ืนที่อ่าวปากบารา” 
โดย แก้วตา สังฆชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4) “การปรับตัวของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจร
ชีวิตในการจัดสวัสดิการชุมชน ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา” 
โดย รัตติยา ผุดมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5) “สิทธิของเด็กต่างด้าวในการจัดบริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โดย สุภาพร ศรีธนัญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค 

ห้อง 103B ชุมชน สังคมและธรรมาภิบาล 
1) “วัยรุ่นกับพฤติกรรมความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม”  

โดย ซาอีดะห์ หมาดดาเร๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2) “ชาตินิยมมลายูกับอิทธิพลของการสื่อสารทางการเมือง : 

กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี”  
โดย นัทธมน ราชเสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3) “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบโรง
แยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา” 
โดย ภานุมาศ ทองชะนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4) “บทบาทการแก้ไขปัญหาของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” 
โดย ยุสรี เฮาะมะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5) “ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลใน
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า” 
โดย บูชิตา อารียาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า 

ห้อง 107 ปฏิรูปสถาบันการเมือง : ปฏิรูปประชาธิปไตยไทย  
(ช่วง 2) โดย สถาบันพระปกเกล้า 

 
ห้อง 108 แผน นโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

1) “สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมืองกับ
ผลกระทบและนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่” 
โดยด ารง เสียมไหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2) “การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1-11: ประเด็นการจัดท าบริการสาธารณะ
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา”  
โดย ปฐมบุตร แก้วสมนึก มหาวิทยาลัยมหิดล 

3) “การวิเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่” 
โดย ผศ.นราธิป ศรีราม, ชลัทชรัญญ์ชัย, พระมหาสุเทพ 
ผิวเผือด มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4) “ปั จจั ยที่ มี อิทธิพลต่ อการ พ่ึ งตน เองของชุ มชน : 
ก รณี ศึ กษ า  ชุ ม ชน คลอ งลั ด ม ะยม  เ ขตต ลิ่ ง ชั น 
กรุงเทพมหานคร”  
โดย อัยรวี วีระพันธ์พงศ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 

5) “การมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านหัวทุ่งในการป้องกันไฟ
ป่า” 
โดย นินนาท ดาวรัตนหงษ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร 

******************************** 
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Abstract 

Two-thirds of Ringinkembar Village‟s total population is poor people, so to meet their 

daily food needs are extremely difficult and limited. To solve it, one of government‟s 

strategies is implementing Food Independent Village Program. This program focuses on 

the effort to empower community in order to achieve food security and alleviate poverty. 

The research method used was descriptive method with qualitative approach. The 

selection of key informants is done by purposive sampling and data was analyzed using 

interactive data analysis model by Miles and Huberman. The results showed that: (1) 

before implementing these programs, the food security condition was proved very low 

and vulnerable. (2) The entire process of rural community empowerment was done 

through four stages and successfully run by the poor household, especially in 

strengthening food security system and developing productive business. (3) The 

supporting factors, namely: the awareness, participation, and support from community; 

local wisdom; support and cooperation of related agencies; and integration with other 

community empowerment programs. While, the inhibiting factors, namely: lack of skill; 

limited number of village administrators; limited social assistance fund; and risk of 

disease and death of Etawa goat. 

Keywords: rural community empowerment process, food security, poverty alleviation, 

Food Independent Village Program 

 

Introduction 

1. Background 

 

Indonesia is the fourth highest population country in the world after China, India, and the 

United States. As a country with a huge population and has a very wide area, the 

Indonesian Government has obligation to fulfill the needs of every citizen. One of the 

human needs that must be met is food because it is not only a basic need but also a basic 

right. Due to food is a basic right, so both central and local government must be able to 

ensure and protect every human right to adequate food, to be free from hunger, food 

insecurity, and malnutrition. The 1994 UNDP Report (cited in Tadjbakhsh, 2008, p.3) 

also classify food in one of the elements of human security because food security is very 

important aspect for human being. Moreover, in Law No. 7 of 1996 on Food, food 

security is defined as “a condition when all people in the household have sufficient food 

at all times, represented as sufficient quality of food in safe and achievable conditions”. 
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Based on these definitions, the fulfillment of food for each household in every area both 

urban and rural is the target of food security because Indonesia as a home to total 

population of nearly 250 million peoples.  

Since local autonomy implemented, every area should be able to achieve local food 

security, so it can fulfill the needs of food for every household. It is also line with the 

Government Regulation No. 38 of 2007 on Division of Government Affairs between the 

Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government in article 2 

paragraphs 4 which stated that food security became one of the obligatory services of 

local government. So, in order to achieve food security, every local government has 

authority to manage their areas. But, in the process to achieve food security among areas 

to one another cannot be evenly balanced, because it has differences in the conditions, 

potential resources, and the number of people who lives under poverty line. Ironically 

instead of food security are realized, but raises a condition of food insecurity. Life 

Sciences Research Officer (1990) was defined that food insecurity is limited or uncertain 

availability of nutritionally adequate and safe foods or limited or uncertain ability to 

acquire acceptable foods in socially acceptable ways. Moreover, this was also confirmed 

by Food Security Council of Indonesia, Ministry of Agriculture, and WFP (2009, p.18) in 

FSVA Report 2009 stated that there are 100 regencies from 346 regencies in 32 

provinces enter in food insecurity conditions and requires immediate attention. 

 

One of these regencies is Malang Regency. Malang Regency is the second largest 

regency area in East Java Province, has 33 sub-districts, and also known as a rich area in 

natural potential resources. Moreover, based on data from Central Board of Malang 

Regency Statistics (2010), the agricultural sector becomes one of the leading sectors of 

Malang Regency, because it gives contribution approximately 30% to Gross Regional 

Domestic Product (GRDP). But unfortunately, although the agricultural sector is one of 

the leading sectors, but in the reality, there are still some villages are scattered in various 

sub-districts and categorized in the rural food insecurity because it has gap in agricultural 

production and the high number of poverty. To overcome these problems, one of efforts 

made by the government is implementing Food Independent Village Program (or in 

Indonesian formerly known as Program Desa Mandiri Pangan). Basically, Food 

Independent Village Program is one of the community empowerment program created by 

the Central Government with Food Security Council and the Ministry of Agriculture to 

address food insecurity and alleviate rural poverty, and then continued to Local 

Government to be implemented jointly with the Department of Agriculture and The 

Agency of Food Security and Implementing Counseling. This program was started to 

implement in Ringinkembar Village, Sumbermanjing Wetan Sub-district, Malang 

Regency since 2009 until 2013. In this case, this village selected to be research focus and 

research locus. It was chosen because there are many problem reasons, namely: the high 

number of poor household; disruption of food security system; land dispute; limited 

employment opportunities; and the high number of uneducated people.  

 

Due to this program is one of community empowerment program, so the main challenge 

in order to achieve food security at the poor household level is building human capacity 

of poor household through empowering community. Empowerment is “the expansion of 

assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, 

and hold accountable institutions that affect their lives (World Bank, 2002, p.11). Put the 

poor household as a subject to run this program is more important than just give fresh 
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money or capital aid to each household because the concept of empowerment has focused 

on people-centered, participatory, empowering, and sustainable as explained by 

Chambers (1995). Besides that, Parpart, et al., (2002) explains that empowerment is a 

process of developing individual or group capacities through gaining education and skills 

in order to empower individual or groups to fight for a better quality of life. So, with 

empowering communities, they are expected to be able to recognize the potential and 

ability of their village, looking for alternative opportunities and solving problems, as well 

as being able to take the decision to use natural resources efficiently and sustainably to 

achieve independence. From this reality, then to achieve food security and alleviate 

poverty is needed process to empower rural community. It can be realized and developed 

starting from the poor household level through the concept of rural community‟s 

empowerment. If every rural household food security has been reached then 

automatically community food security, regional, and national levels will be achieved 

and also can alleviate poverty.  

 

2. Research question 

 

Based on the background, so the research question in this study, as follows: 

1. How is food security condition in Ringinkembar Village, Sumbermanjing Wetan 

Sub-district, Malang Regency before implementing Food Independent Village 

Program? 

2. How is rural community empowerment process through Food Independent Village 

Program in Ringinkembar Village, Sumbermanjing Wetan Sub-district to achieve 

food security and poverty alleviation in Malang Regency? 

3. What are the supporting and inhibiting factors of rural community empowerment 

process through Food Independent Village Program in Ringinkembar Village, 

Sumbermanjing Wetan Sub-district, Malang Regency? 

 

Literature Review 

 

1. Community empowerment process 

 

Community empowerment process is a form of social change. Friedmann (1992) explains 

that the process of empowerment can be done individually or collectively (group) 

because this process tend to be rated as the form of most effective empowerment. 

Furthermore, the process to empower community can be done in stages through three 

phases (Pranaka & Prijono, 1996), namely: 

a) The initiation phase is all the processes of empowerment comes from the 

government, and the people only implement what is planned and desired by the 

government and remain dependent on the government. 

b) Participatory phase is community empowerment process comes of the government 

and society, by the government and society, and for the society. In this phase, the 

community has been actively involved in development activities towards 

independence. 

c) Emancipatory phase is community empowerment process comes of the people and 

for the people with supported by the government and the community. In this phase, 

community is able to find the strength within them so they can actualize 
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themselves. The culmination of community empowerment activities is when this 

empowerment comes from the wishes of the people themselves. 

Based on these stages, community empowerment is a shared responsibility between the 

government and the community. But the subject of empowerment is rooted in 

community. So, community should play an active role and issued their aspirations for the 

smooth process of empowerment. The effort of empowerment aims to create an 

independent community, raise the motivation and inner power of society, increase their 

ability and capacity, and improve social welfare.  

 

2. Food security and food insecurity 

 

Food security began to be the focus of world attention since the World Food Conference: 

Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition in 1974. Along the 

changing times, the concept of food security also changes in accordance with its 

development. Food security is also used as a starting point for evaluating the world food 

situation. In Indonesia, food security is stipulated in Law No. 7 of 1996 on Food. In 

Article 1, Section 17 states that “food security as a condition when all people in the 

household have sufficient food at all times, represented as sufficient quality of food in 

safe and achievable conditions”. While, USAID Policy Determination No. 19 of 1992 

states that food security exists when “all people at all times have both physical and 

economic access to sufficient food to meet their dietary needs for a productive and 

healthy life”. The major difference between the two definitions of food security, namely: 

in Law No.7/1996 emphasizes on the availability, household food security, and food 

quality, while the definition of USAID emphasizes on food consumption, individual food 

security, and quality of life. Seeing the difference of these concepts, so Food Security 

Council of Indonesia classifies the pillars of food security into three pillars, as follows: 

1) Food production: by increasing domestic food production, especially nine kinds of 

basic needs. 

2) Food distribution: monitoring the distribution of food up to the household level in 

every area. 

3) Food consumption: increasing the knowledge of safe food consumption, quality, 

nutritious, and affordable. 

Furthermore, in measuring food security status, there are four characters range by USDA 

(2012), as follows: 

a) High food security. Households had no problems, or anxiety about, consistently 

accessing adequate food. 

b) Marginal food security. Households had problems at times, or anxiety about, 

accessing adequate food, but the quality, variety, and quantity of their food intake 

were not substantially reduced. 

c) Low food security. Households reduced the quality, variety, and desirability of their 

diets, but the quantity of food intake and normal eating patterns were not 

substantially disrupted. 

d) Very low food security. At times during the year, eating patterns of one or more 

household members were disrupted and food intake reduced because the household 

lacked money and other resources for food. 
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Based on these measures, USDA (2012) also describes household with the condition of 

“low or very low food security” has same meaning with food insecurity conditions. Food 

insecurity implies a limited ability to secure adequate food. Food insecurity is a condition 

that arises specifically from lack of money and other resources to acquire food (Nord, et 

al., 2007, p.21). Then according to Barrett (2002, p.3) stated that food insecurity reflects 

uncertain access to enough and appropriate foods. Food insecurity refers to social and 

economic problem of lack of food due to resource or other constraints. It can occur when 

households, communities or specific areas having insufficient food to meet the 

physiological needs for growth and health of the individual members. There are three 

things that affect the level of food insecurity, namely: (a) the ability to provide food for 

individuals / household; (b) the ability of the individual / household to get food; and (c) 

the distribution and exchange of food available at the resources of the individual / 

household. Furthermore, there are two types of food insecurity by FAO (2008), namely: 

a) Chronic food insecurity is a long terms or persistent inability to meet minimum 

food requirements and is usually associated with structural, underlying contextual 

factors that do not change quickly, such as: local climate, soil type, local 

governance system, public infrastructure, land tenure, inter-ethnic relations, 

education level, etc. 

b) Transitory food insecurity is a short-term or temporary inability to meet minimum 

food requirements which is mostly associated with dynamic factors that can change 

quickly such as: infectious diseases, natural disasters, displacement, change of 

market functioning, level of indebtedness, migration, etc.  

So, to overcome food insecurity which caused from chronic or transitory food insecurity 

needed proper treatment and appropriate program. 

 

3. Poverty 

 

Basically, poverty is a classical problem that until nowadays become a major concern 

many countries around the world. It has many dimensions, very situational, and 

subjective in nature. According to Bellu and Liberati (2005, pp. 6-7) stated that poverty is 

the lack of, or the inability to achieve, a socially acceptable standard of living. While, 

Sen (1995 cited in Viriya, 2009, p.13) seen poverty as an indication of the inability of 

people to meet the basic needs or the basic minimum for maintaining life. The basic 

needs for a decent life include: the need for food, safe drinking water, clothing, housing, 

medical care, shelter, and education. This situation explains or describes material 

conditions a person has. Furthermore, the origin of poverty is defined by Nurkse (1953 

cited in Ding, 2009, p.2) as the lack of capital. Poverty leads to economic stagnation and 

underdevelopment. He analyzed that the poverty trap as vicious circle. Vicious circle of 

poverty implies a circular constellation of forces tending to act and react in such a way as 

to keep a country in the state of poverty. The vicious circle of poverty includes six 

elements, namely: low income, low production, low savings, low investment, lack of 

capital, and backwardness. Based on some definitions, so it can concluded that poverty is 

a low standard of living that is the existence of a level of material deprivation if 

compared to the general living standards prevailing in the society concerned.  
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4. Food Independent Village Program 

 

Food Independent Village Program is one of empowerment program that has aim to 

improve the ability of rural communities in developing the productive activities based on 

local resources, increased food security system (food availability, distribution, and 

consumption), increase purchasing power and household food access, so as to meet the 

nutritional adequacy of households, which ultimately impact on the decline in food 

insecurity and poor nutrition in rural areas, it is also line with the first goal of Millennium 

Development Goals (MDGs), which is to reduce poverty and hunger in the world by half 

by 2015. In the process to empower community is done by four stages, namely: 

preparation, growth, development, and self-reliance.  The purpose of these activities is to 

empower poor communities in order to realize and achieve food security system and 

alleviate poverty. The target of this program is poor household in food insecurity village. 

This program put poor people as the first priority. 

 

Methodology 
 

In analyzing this case, this research uses qualitative approach with descriptive method. 

The data was collected from primary data such as: in-depth interview and observation, as 

well as from secondary data such as: related archives and documents. Furthermore, to 

analyze data was using interactive data analysis model by Miles and Huberman. 

 

Result and discussion 
 

1. The food security condition in Ringinkembar Village before implementing Food 

Independent Village Program 

 

Before implementing Food Independent Village Program, the food security condition in 

Ringinkembar Village is very alarming. Since 2005-2009, this village was hit by 

transitory food insecurity. Many villagers had difficulty to provide and fulfill food for 

their basic food standards. It is caused by various factors, as follows:  

First, poverty. Determination of the food insecurity status is based on 14 variables in the 

poverty indicators. There are 69% of total household population is living below the 

poverty line. Furthermore, as additional data obtained by researcher, the majority of 

household livelihoods are work as: farm worker, laborer, porters market, and cycle 

rickshaw. For a month, their average wage is approximately 600,000-700,000 IDR (60-

70$). While, based on official document from Sumbermanjingwetan Sub-district 

Administration mentioned that the Regional Minimum Wage is 1 million IDR (100 $) per 

month per person. So, their wage is still below from the wage standard.  

 

Second, disruption of rural food security system. According to the Food Security Council 

of Indonesia, the pillars of food security system consist of three food subsystem, namely: 

availability, distribution, and consumption. If one of these subsystems is hampered, so 

the other subsystem will also be affected and may be able to lead to food insecurity. Here 

are the problems that arise from each subsystem, as follows: (a) the failure of food 

availability subsystem is caused by various problems, such as: lack of capital access in 

the agricultural input (such as: seed, fertilizer, and pesticides), land degradation, limited 

agricultural land for planting rice, limited water resources, the use of traditional irrigation 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 19    - 

 

systems, and pest attacks; (b) the weak of food distribution subsystems also be one factor 

supporting food insecurity in this village. It is caused by the limited facilities and 

infrastructure such as: road, electricity, and telecommunication; and (c) limited access to 

food consumption subsystem are caused from the low income received by poor 

household.  

 

Third, land dispute. Since a few years ago, this village had a problem about the land 

dispute owned by the villagers with Brawijaya Military Command Army V. This 

problem has been going on for years and no resolution. Due to the land is still being 

disputed, the villagers are forbidden to grow crops in these areas. 

 

Forth, limited employment opportunities. Lack of employment opportunities can lead to 

the difficulty in obtaining a decent income. There is no factory established in this village. 

So, the majority of villagers work as farm workers, laborers, porter market, and cycle 

rickshaw. In addition, the unemployment rate is also high, which is about 38%. The high 

levels of unemployment also give impact in food insecurity conditions because generally 

unemployment does not have money and weak in purchasing power. 

 

Fifth, low quality of human resources (uneducated people). The quality of human 

resources can be measured from the level of education. Based on data from 

Ringinkembar Village Administration 2009, community are able to complete the 9-year 

compulsory education (primary and secondary) is only 71%. The low quality of human 

resources will affect to the level of ability in determining patterns of food production, 

distribution, and consumption. In addition, because their knowledge is also limited, they 

also cannot explore the potential of other resources that can be utilized for alternative 

staple food. 

 

From various problems that happen in this village, if it analyzed with USDA (2012), 

these problems can classified as food insecurity, because it has three or more conditions 

that indicate food insecurity. Thus, in 2009, Malang Regency Government set 

Ringinkembar Village status as rural food insecurity. Provision of this status is reinforced 

by the enactment of the Decree of Malang Regent No.180/372/KEP/421.013/2009. With 

this enactment indicates that food security conditions in Ringinkembar Village are very 

low, need a good treatment, and serious attention to avoid occurrence of chronic food 

insecurity. 

 

2. Rural community empowerment process through Food Independent Village Program 

in Ringinkembar Village, Sumbermanjing Wetan Sub-district to achieve food security 

and poverty alleviation in Malang Regency. 

 

The implementation of Food Independent Village Program held for four years, from 2009 

until 2013. The process in empowering community is implemented through four stages, 

namely start from: preparation, growth, development, and end on self-reliance stage. 

1) Preparation stage. Preparation stage is the initial stage to implement Food 

Independent Village Program. This stage began in 2009 until 2010. The activity of 

preparation stage is performed starting from: 
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a) Screening target location. The process of target site selection is carried out by the 

Central Government through Ministry of Agriculture. Site selection is done in 

each level area which is starting from: Malang Regency, Sumbermanjing Wetan 

Sub-district, and Ringinkembar Village. 

b) Assigning the assistant of Food Independent Village Program. After screening 

target location is selected, the next step is assigning the assistant of Food 

Independent Village Program. The assistant program is not Ringinkembar 

villager. This assistant was appointed by the Food Security and Implementing 

Counseling Agency to accompany the villager in implementing these programs 

with the contract system until self-reliance stage implemented. This assistant has 

purpose to: provide socialization for all the villagers, survey the number of poor 

household based on basic household data, and survey for determine local 

potentials that can be developed within the group. 

c) Assigning a Food Village Team. This team has duty to: alleviate poverty, realize 

food security at the household level, and give advocate to the head of 

Ringinkembar Village. This team is prepared to replace the role of assistant of 

Food Independent Village Program after the self-reliance stage was implemented 

or the program ends. So, this team has self-skill and be independence in 

empowering community and developing food security in a sustainable manner. 

d) Establishing of Rural Financial Institution. This institution has responsible to 

manage finances as productive capital of affinity groups becomes productive 

community service agencies. 

e) Assigning affinity groups. An affinity group is a member of the group that was 

tied with a sense of unity and togetherness by friendship and family networks to 

carry out economic activities of business together. Member of affinity groups is 

come from poorer household which collected from survey of Basic Household 

Data. The formation of affinity group was done by Food Village Team which 

formed are four groups, as follows: Etawa Mapan I, II, III, and IV. The 

formation of affinity groups with the name of goat is based on the results of 

household survey which potential for the right business to be developed by poor 

are raising goat. It was established by Degree of Malang Regent 

No.180/372/KEP/421.013/2009 on November 18, 2009. 

f) Socializing the activities of Food Independent Village Program. This 

socialization is not only mean how these programs can be understood by the 

community both substance and procedure, but it can be a part of the socialization 

process of community empowerment, which is expected can develop a critical 

awareness, change behavior, and attitude. Participants‟ socialization program 

was attended by the entire villagers. The goal is to provide an overall picture 

associated with these program and related aspects in it. 

g) Channeling social fund for productive business. After the villagers understand 

the goal of these programs, then the final of preparation stage is channeling 

social fund for productive business to each affinity group‟s members. There are 

100 Etawa goats which distributed to four groups that have been formed, 

namely: Etawa Mapan I, II, III, and IV. Each group consisted of 25 people. 

Etawa goat is selected to develop productive business because the availability of 

vast grasslands and the skill of community in raising goat.  
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With the distribution of Etawa goats to each affinity groups member, then the first final 

stage of Food Independent Village Program have been completed and it will proceed 

with the second stage, namely: the growth stage. 

 

2) Growth stage. Growth stage was implemented from 2010 to 2011. At this stage, 

actually agricultural sector is the main sector for securing people‟s right to food and 

alleviating poverty. Unfortunately, it is not all rural areas have the same condition. 

Normally, agricultural sector is the basis of the staple food source and has flagship 

product like rice. But it is look different with this village, because the availability of 

rice is limited to produce. It is also line with the statement of Maxwell and Slater 

(2003); Webb, et al., (2006) which stated that: “over time the emerging consensus 

was that sufficient agricultural output did not automatically result in reduced food 

insecurity, either transitory food shortages or chronic hunger.” Seeing these 

conditions, so the activities carried out focused on how to foster community 

empowerment by utilizing the availability of local potential which is owned by 

local community besides increasing rice production. The process of community 

empowerment in growing food security system is starting from: 

 

a) Empowering communities in food availability subsystem is done through several 

activities, namely: first, foster the spirit of learning for farmers to improve rice 

production with agricultural intensification concept. According to Gill (2002) 

stated that: to achieve long-term food security, it can be improved by 

encouraging farmers to pursue sustainable intensification of production through 

the use of improved input.  Therefore, every farmer is invited to be motivated 

and willing to learn about: how to choose the quality of seeds that should be 

used, how to cultivate agricultural land, how to manage irrigation system, how to 

provide proper fertilizer, and how to eradicate pests. By applying the fifth way of 

agricultural intensification, it will expect can increase the rice production. So, it 

can fulfill the rice consumption for all villagers. Second, foster the spirit of 

farmers to continue and optimize the potential of plantation crops that they have. 

Third, foster the entrepreneurial spirit in raising goats. It has purpose to increase 

additional income and reduce unemployment. 

b) Empowering communities in food distribution subsystem. In this stage, 

empowering community in food distribution subsystem is done with fostering a 

sense of mutual cooperation and community participation in building rural roads. 

To facilitate the flow of the economic transportation and distribution of food 

within or between villages, the assistant of Food Independent Village Program, 

Food Village Team, village administrators, and the community have self-

motivation to build rural road with mutual cooperation, while waiting for help in 

repairing the road from the government. Self-motivation was an essential part of 

empowerment (Lord and Hutchison, 1993, p. 12). With self-motivation, so 

communities are willing to participate and empowered in repairing damaged 

roads.  

c) Empowering communities in food consumption subsystem. In most households, 

the majority of food consumed by household members is purchased either from 

markets or grocery stores to be eaten at home or outside the home. The amount 

of money that a household spends on food, it provides insight into how 

adequately it is meeting its food needs (Nord, et al., 2007, p.21). Due to the most 
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household has limited money, so the process of empowering community in food 

consumption subsystem performed by growing knowledge and skills in creating 

creative community to take advantage of the home garden in an effort to create 

household food security. Community can utilize their home garden to plant a 

variety of staple food such as: peppers, tomatoes, cabbage, cucumbers, string 

beans, cabbage, eggplant, taro leaves, cassava, sweet potato, ginger, turmeric, 

lemongrass, and etc.; keeping livestock such as: chicken, goat, and cow; and 

maintaining fish, such as: tilapia, carp, and catfish. The purposes of the 

utilization of home gardens are: to help ease the burden of household food 

expenditure, to provide food needs, to develop a sense of pride to the villagers if 

it is able to harvest and consume plant produced from their plant, and to get side 

income if the result is excess, they can sell to the market. If intensively manage, 

every household can realize food availability and sufficient for food 

consumption. 

d)  
3) Development stage. The next stage of Food Independent Village Program is 

development stage. This stage was carried out in 2011 to 2012 within a period of 

one year and begins in the third year. At this stage, poor people begin to feel the 

changes in their household food security conditions. Furthermore, for the process of 

community empowerment still remains focused on the development of food 

security system which is a continuation of the growth stage. The process of 

community empowerment is done through increasing several activities, as follows: 

 

a) Empowering community in developing food availability subsystem is done 

through several activities, namely: first, building the capacity of farmers to 

increase rice production by agricultural intensification. Farmer began to 

implement agricultural intensification ways to increase their rice production. 

Despite the limited land to growth paddy, but with the development of raising 

goat as their productive business, the farmer are able to buy and use good quality 

of seed, fertilizer, pesticide, etc. to increase their output production. Second, 

developing and managing potential plantation, such as: sengon wood, teak wood, 

and patchouli leaves. Sengon and teak wood is processed into various 

households furniture‟s such as: table, chair, window, cabinet, bookcases, and so 

forth, while patchouli leaves is processed into patchouli oil that can be used as 

raw materials of cosmetic, perfumes, and medicines. This activity can increase 

their innovation, skill, and ability. Moreover, it can used to increase their 

additional income. Third, developing several byproduct of raising goats. The 

Village Food Team, the assistant program, staff of Department of Agriculture, 

and staff of Food Security and Implementing Counseling Agency provide 

training and mentoring to the affinity groups member about how to develop a 

byproduct of raising goat. Communities trained and assisted in developing and 

utilizing the results other than just raising goat because goat is one of animal that 

very useful and economically valuable if they know how to develop it. So, there 

are several byproduct of raising goat that can process by the groups member, 

such as: (a) Etawa goat milk, (b) compost fertilizer from goat‟s urine and feces, 

and (c) leather handbags, belts, wallet from goatskin. Hence, overall the 

byproduct of raising goat aims to add their income. Besides that, these activities 

is done in empowering because the groups member is not only raising and 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 23    - 

 

breeding goats but they can develop and empower themselves to process the 

byproduct.  

b) Empowering community in developing food distribution subsystem. In the 

developmental stage, food distribution in this village become smoothly, because 

the road conditions had improved. The villager can repair the damaged road with 

other villager if had road problem. So far in third year, the road condition still 

good. It has positive impact to the villagers because it can facilitate the flow of 

food distribution within and outside of this village. Besides that, when the 

harvest season and they want to sell their crops to the other village become 

easier. 

c) Empowering community in developing food consumption subsystem. At this 

stage, the community still continues the activities from previous stage. 

Communities are empowered to continue in planting and cultivating variety of 

food crops in their home garden. Thus, their food consumption become diverse 

and can save money for food shopping in daily. The benefits derived from 

planting food crops in home garden, besides it can utilized by the community, 

the community is also empowered to have the ability to manage their alternative 

food consumption subsystems that can be consumed on a daily basis. 

 

4) Self-reliance stage. It was implemented in 2012 to 2013. This program has entered 

the stage of self-reliance. This stage is the final stage of Food Independent Village 

Program. In this stage, the poor household already has the capital and the ability to 

continue and optimize their potential. Through the training, skill enhancement, poor 

people who previously did not have the skills at all, at this stage the poor have 

already had skills and ability to develop independently. The self-reliance of 

community, is characterized by: 

 

a) Community self-reliance in food availability subsystem. It can be seen from: 

first, farmers become more independent in managing their limited farm land and 

the results can be maximized with the agricultural intensification. A rice 

production in the fourth year is also increased. It is important to improve 

household food security. Although not significant, it is not problem because land 

use is also limited, it still fixed with the total paddy farm land of 1.5 ha. 

 

 
 

Figure1 The number of rice harvest in Ringinkembar Village 2009-2012 

Source: Food Security and Implementing Counseling Agency of Malang Regency, 2013. 
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Based on figure 1, it shows that by using the agricultural intensification on a 

limited land, it can also increase the rice harvest. So, the agricultural 

intensification efforts are suitable to be applied in a limited paddy farm land 

owned by the villagers.  

Second, community self-reliance in managing and selling the plantation product. 

Community can sell the various type of furniture and patchouli oil to other 

villagers in need. So, the extra income is perceived by the community.  

Third, community self-reliance in raising, breeding, and selling the byproduct 

from Etawa goat. The members of affinity group have the independence to sell 

the byproduct that has been made, so they can get additional income. The 

additional income generated can be used as additional funds in buying food or 

other needs.  

Moreover, besides these activities, the following is an increasing number of 

Etawa goat which developed by affinity groups in raising goat process. 

 

 

Table 1. The increasing number of Etawa Goat belong Affinity Groups 2010-2012 

No. Name of Group 
Number of 

members (people) 

Initial capital 

of goat 2010 

Number of goats  

2011 2012 

1. Etawa Mapan I 25 25 55 62 

2. Etawa Mapan II 25 25 51 56 

3. Etawa Mapan III 25 25 52 57 

4. Etawa Mapan IV 25 25 54 60 

 TOTAL 100 100 212 235 

Source: Food Security and Implementing Counseling Agency of Malang 

Regency, 2013. 

 

Based on table 1, it shows that the number of goat increase from year to year by 

previous group (Etawa Mapan I, II, III, and IV). In 2010, the initial capital of 

goat channeled to affinity groups members as much as 100 goats. In 2011, the 

number of goats was successfully bred were 112 goats, so the total number of 

goat was 212 goats. On average each member has two (2) goats. But 

unfortunately, in 2012, the number of goat is only 235 goats. An increasing 

number of goats were developed only 23 goats. The number of goats did not 

increase significantly in 2012 because some goats sold as business capital in self-

reliance stage and partly of goat die because of disease attack. So, the number of 

goats owned by majority members as much as two (2) goats only. Only minority 

members have three (3) goats. This will greatly affect to the rolling time in 

distributing goat to other members. But this condition is not become a significant 

problem in delivering goat assistance. Seeing these results, in 2013, the Food 

Security and Implementing Counseling Agency, the head of Ringinkembar 

Village and the affinity group agreed to add one more group to receive assistance 

revolving goat. The new group was named Etawa Mapan V that consists of 25 

people. Formation of this group is based on the needs of poor household who 

have not received assistance. So, the process of community empowerment to 

raising goat can be continued by the other poor household.  
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Besides that, year by year, the number of poor household is reduced. Based on 

data from Ringinkembar Village Administration, in 2009, the number of poor 

household is 1,047 household and after implementing these programs, in 2013, 

the number of poor household is 935 households. 

b) Community self-reliance in food distribution subsystem. The flow of food 

distribution is able to smooth. Level of food distribution was achieved by the 

proper functioning of rural infrastructure and facilities that built by the 

community in a participatory manner and have impact on people‟s welfare and 

the surrounding villages because they can access these roads as well. 

c) Community self-reliance in food consumption subsystem. It was reflected on the 

change in food consumption patterns are varied, nutritionally, balanced, and 

secure. The poor people are no longer being dependent in the availability of rice 

because the poor can take advantage from other types of food to meet the daily 

from their home gardens and can minimize the household food expenditure. 

 

After all stages of Food Independent Village Program were already done to implement, 

in 2013, Ringinkembar Village become more self-reliance. Self-reliance who received by 

community is resulting from the process of learning. Community who follow the process 

of good learning will gradually gain power, strength, and abilities that are useful in the 

decision-making process on their own. The independence of food security has been 

formed and embedded in the soul of poor rural communities. So, the implementation of 

Food Independent Village Program is the best way in empowering community with 

several activities in every stage to achieve food security and poverty alleviation. Despite 

the self-reliance stage is the final stage but this program will continue and sustainable. In 

reducing poverty, it is still an enormous challenge because in an effort to reduce poverty, 

it is not just the process how to make the number of poverty was reduced, but is more 

focused on how to make the poor become not poor again. This is the real challenge in 

alleviating poverty.  

 

Besides that, the donor support to empowerment processes is most effective around 

issues that are seen as pressing challenges for the poor people with natural resources 

based livelihoods, as expressed by Prato and Longo, 2012). Through this program, the 

poor are directed to develop the other potential resources. The villagers can see that the 

other potential can be raised to be used as the main base of economic and empowerment 

activity. Increasing rural economic development based on local potential aims to increase 

purchasing power, fulfill people needs, and raise community awareness in order to 

develop the available potential as their capital that they have. 

 

Based on the implementation of these programs, moreover, if analyze with categorized 

by Pranaka and Prijono (1996), the process of empowering community through these 

programs are included in the category of transition phase, namely: from initiation phase 

to the participatory phase. It is said to be in the initiation phase because all processes of 

community empowerment comes from the government and community just doing what is 

planned by the government. It shows with the bureaucratic involvement in the 

community empowerment process. It begins in the first stage of these programs, namely: 

at the preparation stage. The involvement of bureaucracy apparatus in various levels can 

provide positive and negative impact for the overall process of community 

empowerment. The positive impact is the bureaucratic apparatus can monitor the 
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activities ranging from making proposal until evaluating the implementation of these 

programs, developing a good relationship among related bureaucracy, as well as growing 

the village institution. While, the negative impacts is that it can inhibit the process of 

community development, weakening the community spirit and innovation in developing 

their capabilities. Due to at the transition stage, the process of community empowerment 

also cannot be said reached perfectly in the participatory phase. As we know that at the 

participatory phase, the community has been actively involved in development activities 

towards independence. Actively involved here refers to the overall role of the community 

who are involved in every stage activities, among in the preparation of proposals, 

implementation, and evaluation. But, the role of community has been involved since the 

preparation stage until self-reliance stage. Nevertheless, the villagers were able to 

achieve food self-reliance. This is because in an effort to empower community held for 

four (4) years in a row. 

 

Thus, after implementing Food Independent Village Program, the food security 

conditions are also gradually improved in every food security system. Various problems 

that plagued this village can also be completed in stages, starting from: the reduced 

number of poor households, improving household food security system of the poor, and 

increasing the skill of the villagers. While, the problem is still not resolved until the end 

of self-reliance stage is a matter of land dispute. Through the implementation of Food 

Independent Village Program, nowadays, poor household have ability to achieve food 

security and nutrition so they can lead healthy and productive lives from day to day in a 

sustainable manner. 

 

3. The supporting and inhibiting factors of rural community empowerment process 

through Food Independent Village Program in Ringinkembar Village, Sumbermanjing 

Wetan Sub-district, Malang Regency 

 

Supporting factor. Supporting factor is one of factor that much needed in empowering 

community. There are supporting factors in running the process of community 

empowerment through Food Independent Village Program in order to achieve food 

security and poverty alleviation; it can be seen from the internal and external factors, as 

follows: 

a. Internal Factors 

1) Awareness, participation, and support from community. 

The high harmony from village community makes a series of stages of rural community 

empowerment process can be run in accordance with the plans and the objectives to be 

achieved. Community has a good awareness, participate actively, and always give 

support in the implementation of Food Independent Village Program. The awareness of 

community is really needed to be grown and improved so that community participation 

can strengthen togetherness in community life. Thus, the efforts to achieve food security 

and poverty alleviation is not just to be a program that must be implemented, but it can 

be a new part of community life, So with empowerment, community can to continue in 

achieving food security and poverty alleviation in a sustainable manner. The active 

participation of the community in the implementation of Food Independent Village 

Program is one manifestation of public awareness. Participation is one of effort to 

empower people both individually and collectively. Community participation is the main 

capital in order to achieve Food Independent Village Program goals. Participation will 
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support community awareness to realize the situation and the problem it faces as well as 

trying to find a way out that can be used to overcome the problem. It is as expressed by 

Craig and Mayo (2004), participation is an important component in building self-reliance 

and empowerment process. The process of participation itself was empowering (Lord and 

Hutchison, 1993, p.15). So, empowerment and participation is a potential strategy in 

order to realize food security and poverty alleviation. It shows that the role of 

communities can determine the success of the program implemented, it is also expressed 

by the research result of Lyons, et al., (2001), although has different focus. 

2) Local wisdom of local communities 

Maintain the local wisdom is the internalization of the experience of a long life and be a 

part of the lifestyle of the local communities with social norms. Ringinkembar rural 

communities are one example of rural communities that still maintain the tradition of the 

local community in order to achieve household food security. Since long ago, the 

villagers utilize cassava to meet their basic need. These communities are accustomed to 

eat tiwul rice (nasi tiwul) and gatot besides white rice. They consume it as one of their 

alternative staple food because the availability of cassava is abundant in this village, 

while the availability of rice is very limited. As an alternative staple food, cassava is also 

able to meet the energy needs per capita household. According to National Workshop on 

Food and Nutrition (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2004 cited in Food Security 

Council of Indonesia, 2009, p.12) stated that every household should be able to meet 

food sufficiency as recommended by Requirement Daily Allowance (RDA). RDA 

recommended that everyone needs energy of 2200 kcal per day or at least, everyone 

should be able to meet the energy needs per capita per day ≥ 70% of RDA, Thus, if a 

household's energy consumption per capita has ≥ 1540 kcal then automatically, 

household food security has been fulfilled. Based on the research result from some 

households show that a half of the number of poor household has adequate levels to meet 

energy needs as recommended by RDA, which is about 1500-2300 kcal. In their daily 

life, they consume tiwul rice. On a plate of tiwul rice (150 grams) contains 552 calories 

of energy, while for a plate of tiwul rice (200 grams) contains 356 calories of energy. The 

habit to eat tiwul rice has been there since the previous generations. Fortunately, tiwul 

rice is able to supply energy that is greater than a plate of white rice. To add other 

energy, villagers also drink sweet tea. On average in a day, they drink 4 glasses of sweet 

tea. Drink a glass of sweet tea give energy by 145.6 calories. These result showed that 

actually from these habits, the villagers have been able to fulfill one aspect of food 

security, especially in food consumption subsystem based on local wisdom. 

 

b. External Factors 

1)  The support and cooperation of related agencies 

According to Whitmore (1988, cited in Lord and Hutchison, 1993, p.12) stated that the 

empowerment process can identified from participant involved. So, in order to achieve 

food security and poverty alleviation, there are several participants involved from a wide 

range of related agencies, namely: the Department of Agriculture and Food Security and 

Implementing Counseling Agency. With the support and cooperation of related agencies 

make rural communities access to each institution become more focused and able to 

achieve goals according to community‟s needs. The program can run well. In addition, it 

can help communities to provide other facilities and infrastructure needs which still not 

able to be met by the community themselves. So, the involvement of these related 
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agencies only as a facilitator and motivator in support of the overall implementation 

process of the Food Independent Village Program. 

 

2)  Integration with other community empowerment programs 

Food Independent Village program is also able to integrate with other community 

empowerment programs, such as: The Project of Increasing Community Development for 

Small Farmers (Proyek Pembinaan Peningkatan Petani Kecil / P4K), Program of Farmer 

Income Improvement through Innovation (Program Peningkatan  Pendapatan  Petani  

Melalui  Inovasi/P4MI), and Pilot Program and Correctional Acceleration in Agricultural 

Technology innovation (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi 

Teknologi Pertanian/Primatani), Development of Agribusiness Agricultural 

(Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian / PUAP). These programs can synergize 

with Food Independent Village Program. That synergy can be done between activities 

within the department, like the synergy activities between Food Independent Village 

Program owned by Food Security Council of Indonesia and Development of 

Agribusiness Agriculture Program which is one of the flagship programs of the 

Department of Agriculture. 

Inhibiting Factor. In the process of community empowerment through Food Independent 

Village Program, there are also several inhibiting factors both internal and external, 

namely: 

a. Internal Factors  

1)   Lack of skill from the affinity group members in collaboration and synergy 

with the other affinity group members.  

Generally, the members of affinity groups are uneducated and poor people. So, in 

running the Food Independent Village Program, the affinity group desperately needs 

guidance, mentoring, and monitoring from Food Village Team and related agencies. 

Unfortunately, despite being accompanied, but sometimes there are also the members of 

affinity group do not understand about the explanation from related agencies about how 

to run every stage of this program. The assistant of Food Independent Village Program 

must explain again with slowly and use the language that is easily to understood. Because 

the majority of the affinity group members are not understand Indonesian language. This 

hampers the delivery of implementation programs. Therefore, the assistant program 

should explain again with using the Java language (local language) so the members can 

understand the intent and purpose goal that want to reached. It takes quite a long time in 

the process. 

2)  Limited number of village administrator.  

Due to the number of village administrator resources are limited, then in growing the 

village institutions in realizing the implementation of Food Independent Village Program, 

is also inhibited. For example, the position of Food Village Team and Rural Financial 

Institutions is held by one person. Other example likes the position of Mr. Hariono. He 

has many roles because the limitation of qualified village administrator, such as: has role 

as the village secretary, Food Village Team secretary, and secretary of Rural Financial 

Institution. It can indicates that the limited number of qualified village administrator 

resources makes the one apparatus has overlapping job description. This occurs because 

the quality of human resources in this village is very low, so the number of qualified 

village administrator resources is also limited. This will hamper efforts to build 

institutional village. 

b. External Factors 
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1)  Limited social assistance funds. 

The limitation of social funds which channeled can become one of the obstacles the 

process of poor community empowerment. Due to the amount of disbursed social funds 

are not proportional to the number of poor households who netted in the Basic Household 

Data survey. Based on Basic Household Data survey in 2009, the number of poor 

households is 1,047 household, but who receive social assistance only 100 households. 

This causes jealousy among the poor. Jealousy arises when the Food Security and 

Implementing Counseling Agency, Food Village Team, village administrators have set 

up 100 members of affinity groups, while many other poor villagers who need such 

assistance cannot receive these aids. It shows that limited goat aid would be a barrier for 

the process of community empowerment because in the implementation, community 

empowerment cannot be carried out jointly and simultaneously by the community since 

the preparation stage. 

2)  The risk of disease and death of Etawa goats. 

In running the productive enterprises goat, the members of affinity group also has 

problem when the disease and death attacked their Etawa goats. Disease that often 

attacks the goats such as: scabies, myasis, worms, and plant poisoning. If these diseases 

are not treated, goats can get sick and maybe can die. Moreover, the other problem in 

raising goats is the goats can death before goat birthing a new goat. It caused by natural 

factors and weather was so cold. It shows that these problems during the breeding 

process and the maintenance are very difficult to avoid. In addition, the availability of 

medical personnel such as: a farrier or paramedics goat is also limited. These risks can 

reduce their additional income, and the bad impact for this risk is it can hamper the aid 

delivery revolving goat which will be accepted by next member groups who have not 

received this aid. 

 

Conclusion 
 

The process to empower rural community through Food Independent Village Program in 

Ringinkembar Village was successful implemented. This successfulness can be seen 

from the self-reliance of household food security condition and the number of poor was 

reduced in a sustainable manner after implementing this program. Building on inherent 

strengths and capabilities of community became part of the impetus for their involvement 

in an empowerment process. The poor household also has skill to develop their 

productive business, can utilize their local potential, can add their household income, and 

can increase their purchasing power. Besides that, it can grow the village institution 

become well than before. Moreover, the result of this implementation also gives benefit 

to other village in order to achieve food security and alleviate poverty. This village used 

as an example to establish three (3) food insecurity village are not finished in 

implementing these programs also, namely: Gunungsari Village in Tajinan Sub-district, 

Ngadireso Village in Poncokusumo Sub-district, and Pait Village in Kasembon Sub-

district where located in surrounding Malang Regency area. 
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Abstract 
The development is always followed by population growth in the world. It will 

effect on the environment, such as the enhancement of garbage volume. Nowadays, 

environment becomes one of the most important global issues and it also includes one of 

Millennium Development Goals (MDGs), which preserve the environment. Therefore, 

government implements Garbage Bank Program to realize environmental security by 

using 3Rs method and achieve zero-waste concept; and economic security by increasing 

local income. The paper asses and analyze the policy implementation of Garbage Bank 

program in Malang Garbage Bank (MGB). This study applied descriptive research 

through qualitative approach, and focus on successful implementation of Garbage Bank 

program in MGB, and Garbage Bank program can realize environmental security and 

economic security in Malang city. The researcher conducted fieldwork by observation, 

documentation, and open-ended interviews. So far, the results of study show that the 

implementation of Garbage Bank program to realize environmental and economic 

security is running well. Moreover, Malang city also able to realize and achieve 

environmental and economic security on individuals and families scales through3Rs 

method of waste management by sorting and saving the garbage. 

Keywords: policy implementation, Garbage Bank program, Malang Garbage Bank, 

environmental security, economic security. 

  

 

Introduction 

1.Background 
The development of world is always followed by population growth in the world. 

Every development affect to the environmental damage. Unfortunately, as human, we 

often forgot that environments are very important for mankind. One of the environmental 

damage is caused by waste problem. Waste becomes problem because of the increasing 

waste volume from time to time. More modern civilization and the height of life standard 

of people will increase volume and kinds of garbage. If we are not able to manage waste, 

it will bring many negative impacts and makes environmental insecurity. 

That is why, nowadays, environment become one of the most important global 

issues. The importance of environment for human life in international had been remarked 

since 1972 in Stockholm Convention with its slogan, „Only One Earth‟. Moreover, 

United Nation (2007) sets environmental sustainability is one of MDGs (Millennium 

Development Goals), which preserve the environment. Many agreements about the 
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environment in a global world show that the environment can be a concept or a study that 

incorporates security. UNDP (1994) declared that environmental security is an integral 

part of human security. Environmental security is always referring to the creation of a 

comfortable environment for human activity. When the security environment created, the 

public welfare and human security in this environment is assured. 

Indonesia face waste problem too. According to the Ministry of Environment 

(Rahmawati, 2012), “in 1995, most people in urban areas in Indonesia produced 0.8 kg of 

waste / day and increasing up to 1 kg / person / day in 2000. From 0.8 kg waste / day, the 

15% is plastic waste.” While, Ministry of Environment (Hendrawan, 2012) also reported 

that everyday each person in Indonesia produces 2.5 liters of waste at this time. So, it can 

be calculated that there were 625 million liters of waste / day from total population of 

Indonesia.  

In order to overcome waste problem in Indonesia, waste management should 

involve all stakeholder. Waste management will create improvement of public health and 

environmental quality, and make waste as a resource (Law no 19 of 2008 section 4 on 

Waste Management). Then, every government policy should take into account 

environmental, and government should make environmental policies. 

Udoji (as cited in Wahab, 2005, p.4) stated that public policy is “a sanctioned 

course of action addressed to a particular problem or group of related problem that affect 

society at large”. Further, B. G. Peters (as cited in Nugroho, 2006, p.23) defines it is “the 

sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an 

influence on the lives of citizens”. So, it can be understood that public policy is a set of 

actions or a strategy, which is defined and implemented by the government to achieve the 

goals or goal-oriented, in the interest of the whole society.  

As for public policy on the environment created by the government reflected 

through Law no. 18 of 2008 on Waste Management, the government is also mandated to 

manage waste in the upstream level (waste producers such as communities, industrial 

areas, traditional market / mall, etc.). Moreover, the commitment of Indonesian 

government related to environmental sustainability is also reflected in the conference to 

„The 10
th

 Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production‟ 

(Ministry of Environment, 2010) by implement environmentally friendly policies. They 

start to apply a green lifestyle, by participating to recycle products that can be recycled. 

Then, garbage has economic value and helps community to realize economic security. 

According to Wikipedia (2013), “economic security or financial security is the condition 

of having stable income or other resources to support a standard of living now and in the 

foreseeable future.” Economic security more often refers to individual and family money 

management and savings.Therefore, through Law no. 18 of 2008 on Waste Management, 

government implements „Garbage Bank Program‟ in order to achieve zero-waste concept 

and solve waste problem by using 3Rs method. 

 

2. Problem Statement 
In Malang city, community activity produced waste about 300-400 tons / day, 

which is transported to Supiturang landfill. In 2007, the amount of waste in Malang that 

can be transported to Supiturang landfill had increased rapidly. According to Statistic 

Central Bureau of Malang city (Yuswantoro, 2009), “until 2007, the amount of waste that 

could not be transported by both private and government is 3,240 cubic meters from the 

total volume of waste in that year, which reached 259,636 cubic meters.” Every year the 
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volume of waste transported above average 240,000 cubic meters, while the private 

sector is still very low, only reached about 20,000 cubic meters per year. The centralized 

system as an old paradigm, which is transported waste directly to the disposal of waste 

and landfill, did not solve the problem. Nowadays, Supiturang landfill is narrower than 

before, while people produce more and more waste. It can be seen that the wide of 

Supiturang landfill is 15 acres, now it is only 25% of it to accommodate the waste in 

Malang city. That is why local government implements Garbage Bank program through 

Malang Garbage Bank (MGB). Therefore, the problem can be stated as follow: How is 

the successful implementation of Garbage Bank in addressing waste problem in Malang 

city? How can Garbage Bank program realize environmental and economic security in 

Malang city? 

 

 

Research Objective 

Based on problem statement above, there are two research objectives, which as follows. 

1. To describe and analyze the successful implementation of Garbage Bank program in 

addressing waste problem in Malang city. 

2. To describe and analyze Garbage Bank program in realizing environmental security 

and economic security in Malang city. 

 

 

Conceptual Explication 

1. Policy Implementation 
Public policy implementation is a part of all processes in policy cycle. Policy 

implementation is examining the execution process after the policy formulated. Van 

Meter and Van Horn (1975, p.447) said that “policy implementation encompasses those 

actions by public and private individuals (or group) that are directed at the achievement 

of objectives set forth in prior policy decisions.” Moreover, Mazmanian and 

Sabatier (1983, pp.20-21) stated that “implementation is the carrying out of basic policy 

decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important 

executives‟ orders or court decision”. It is also made clear by Nugroho (2006, p.119) 

states that the success of public policy is made up of a planned 20%, while the 

implementation is 60%, and 20% remaining is how to control the implementation. So, 

policy implementation is the most important aspect of policy process. 

Furthermore, Edward III (1980) saw the policy implementation as a dynamic process. 

He advised to consider four key issues that play important role in achieving successful 

implementation based on its effectiveness. Below is implementation model by Edward 

III. 
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Figure 1 Implementation model by Edward III (Edward III, 1980, p.148) 

 

Based on figure 1, public policy will not be effective in its implementation if it is 

not supported by these factors, which are communication, resources, disposition or 

attitudes, and bureaucratic structure. Success or failure of policy implementation requires 

that the implementer understand what to do. Here are the standards that guide each 

implementer in the act. 

a. Communication 

Communication in policy implementation includes three important dimensions, 

namely: the transformation of information (transmission), clarity of information, 

and consistency of information. Transformation requires that information not only 

submitted to implementers but also target groups and stakeholders. Clarity requires 

that information clear and easy to understand, and to avoid misinterpretation of the 

implementers, target groups and those involved in policy implementation. While 

dimensional consistency requires that the information must be consistent so that it 

does not cause confusion for implementers, target groups and stakeholders. 

b.Resources 

Resources have important role in policy implementation. According to Edward III 

(1980, p.53), important resources include “staff of the proper size and with the 

necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement 

policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority 

to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including 

buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide service 

will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be 

developed.” 

c. Disposition 

Disposition consist of attitude and character. Edward III (1980, p.89), said that 

“Attitude of the implementers will be very influential in policy implementation.” 

Then, behavioral tendencies or characteristics of implementers have an important 

role to realize the policy implementation, which is consistent with the objectives or 

goals. 

d.Bureaucratic Structure 

This aspect consists of two things: mechanism and bureaucratic structure. The first 

aspect is the mechanism, such as Standard Operating Procedure (SOP). SOP has 
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usually been made before the policy is implemented. The second aspect is the 

bureaucratic structure. Bureaucratic structures that are too long and fragmented 

would tend to weaken the control and causes a complicated bureaucratic procedure, 

and then it would cause the organization activity to be inflexible. 

 

2. Garbage Bank Program 
Garbage Bank program is waste management system based on community / 

household which provides benefits in cash or free coupons forms, for those who have sort 

and deposit some garbage. Garbage Bank program almost similar to banks in general, but 

it is a place of acceptance of garbage / trash that come from the community, and then 

they will get the results, in the form of money that can be saved or taken directly. On the 

Garbage Bank program, community saves garbage that already sorted in some types. 

They also get an account number and passbook. On their passbook, it stamped 

Indonesian Rupiah (IDR) amount from waste that has deposited and they could also be 

drawn. Besides it benefits in health and the environment, this method also aims to 

empower community because if they deposit their waste that already sorted, they will get 

economic benefit. Through this bank, garbage / trash is collected and recycled into craft 

items or other accessories. 

 

3. Human Security 
UNDP Human Development Report 1994 stated that “Human security has two 

main aspects. The first one is safety from such chronic threats as hunger, disease and 

repression. And the second one is protection from sudden and hurtful disruptions in the 

patterns of daily life – whether in homes, jobs or communities.” Shortly, human 

security covers freedom from fear and freedom from want. According to Lonergan (1999 

cited in Matthew, 2002, p.46), “human security achieved when and where individuals 

and communities: have the options necessary to end, mitigate, or adapt to threats to their 

human, environmental, and social rights; capable and have freedom to exercise these 

options; and actively participate in attaining these options.” Therefore, human security is 

people-centered. Its focus shifts to protecting individuals. Human security not only 

protects, but also empowers people and societies as a means of security. 

The concept of human security advanced from the perspective of development 

with special reference to its four characteristics: universal concern, interdependent, 

ensured by early prevention and people-centered. The important dimensions are to entail 

the well-being of individuals and respond to ordinary people's needs in dealing with 

sources of threats. Dr. Mahbubul Haq is the first drew global attention to the 7 concept of 

human security in the United Nation Development Program‟s 1994 Human Development 

Report, such as economic security, environmental security, food security, health security, 

personal security, community security, and political security.  
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3.1 Economic Security 

Economic security or financial security is the condition of having stable income 

or other resources to support a standard of living now and in the foreseeable future. 

Economic security more often refers to individual and family wealth management and 

savings. Economic security emphasizes family economic improvement, community-level 

system reform, and comprehensive neighborhood transformation. Therefore, economic 

security requires an assured basic income and minimum job security for individuals, 

usually from productive and remunerative work or, as a last resort, from a publicly 

financed safety net. 

3.2 Environmental Security 

According to Wikipedia (2013), “environmental security examines the threat 

posed by environmental events and trends to individuals, communities or 

nations.”Environmental security is environmental viability for life support. It 

contain three sub-elements, there are ; preventing or repairing military damage to the 

environment, preventing or responding to environmentally caused conflicts, and 

protecting the environment due to its inherent moral value. Environmental security aims 

to protect people from the short and long-term ravages of nature, man-made threats in 

nature, and deterioration of the natural environment. In developing countries, lack of 

access to clean water resources and waste management are the greatest environmental 

threats. Therefore, environmental security refers to the integrity of land, air, and water, 

which make human habitation possible and freedom from social instability due to 

environmental degradation. 

 

Methodology 

This study used descriptive research through qualitative approach. Research focus 

that would be studied by researcher are: (1) the successful implementation of Garbage 

Bank program through Malang Garbage Bank, consists of: bureaucracy structure and 

mechanism pattern of MGB; communication between MGB, local government, and 

target group in the implementation Garbage Bank Program; the available resources cover 

human resources, budget, facility, and information; disposition of MGB staffs. (2) 

Garbage Bank program can create environmental security and economic security in 

Malang city. The researcher collected primary data and secondary data in MGB in 

Malang city, and conducted fieldwork by observation, documentation, and open-ended 

interviews. 

Result and Discussion 

1.   The successful implementation of Garbage Bank program through Malang 

Garbage Bank 

Garbage Bank program became the early momentum to foster collective 

awareness, which began to sort, recycle and utilize waste, because waste has a pretty 

good selling point. So, it is expected that environmentally sound waste management will 

become a new culture of Indonesia. Garbage Bank can also act as a drop-point for 

manufacturers to take advantage of the product's life and packaging products have been 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
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exhausted. So, most of the government's responsibility in waste management is also the 

responsibility of businesses or private sector. Implementation of this program is expected 

to reduce waste volume disposed to landfill. 

Then MGB was established on July 2011 and inaugurated on November 15
th

, 

2011 to implement 3Rs method through Garbage Bank program. Establishment MGB as 

a cooperative corporation is a forum to implement 3Rs method, develop, collect, and 

manage household waste through Garbage Bank program. MGB is the second best 

Garbage Bank in Indonesia. MGB have difference with the others garbage bank because 

its concept is the city level and training system. The initial goal of MGB establishment is 

reducing waste through community empowerment.  In order to address the waste 

problem, government has to encourage and empower community to sort the garbage from 

the source (household) directly. Success or failure of policy implementation requires that 

the implementer understand what to do. Discussion of Garbage Bank program 

implementation will be focused on the successful implementation this program with 

reference to the theory of Edward III. 

1.1 Bureaucracy structure and mechanism pattern of Malang Garbage Bank. 

Based on Edward III, the important aspect of any organization is contained 

bureaucratic structure / organizational structure and mechanism (Standard Operating 

Procedure). In an organization or institution, organization structure has an important role 

in policy implementation. The organizational structure of MGB consists of director, 

administration and finance, and three divisions such as: division of empowerment and 

garbage collection, division of operational, and division of production. It is not too long 

and fragmented, as well as simple. It supports the performance of each policy actor / 

division in running Garbage Bank program. Any duties and responsibilities of each 

division are quite clear, no overlapping, so that the execution and management in the 

field has also been optimized. 

The second aspect of bureaucratic structure keys on Edward III is mechanism or 

Standard Operating Procedure. Mechanism of Garbage Bank program runs by MGB, 

which includes socialization waste management through Garbage Bank program, 

customer registration in MGB and activity of Garbage Bank program. In mechanism of 

customer registration, MGB consists of many MGB units / training groups. These MGB 

units or training groups play an important role to invite people participate in Garbage 

Bank program and become a member or customer of MGB.  

Moreover, in mechanism of Garbage Bank program, scheme of 3Rs methods 

through Garbage Bank program by MGB is starting from the bottom (community or 

household is the highest waste source). Most of the members of MGB units / training 

group are housewife. However, in order to become a customer of MGB, it is possible for 

the children as well. 

Community, who have registered as a member / customer, bring their household 

waste particularly inorganic waste to MGB unit / training group and weigh each waste 

according to its type and recorded the amount. Waste is collected in the house of 

administrator, post of Neighbourhood Security System (Siskamling / Sistem Keamanan 

Lingkungan), in other places that have been determined. Then the waste is taken by 

Roving MGB (BSM Ling) in accordance with the garbage collection schedule of MGB. 
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BSM Ling duty to re-weighing the garbage that has been collected by MGB unit / 

training group records the note of weighing results and provides a signature as proof that 

the waste of the group had been taken by BSM Ling. Then BSM Ling took the garbage to 

the MGB office, especially to the room for weighing. Unlike the case with individual 

customers, those who want to save waste, directly bring their waste to the room for 

weighing. After the trash was weighed in the weighing room, the staffs of BSM Ling / 

customer give the note of weighing result to the teller / cashier, and then she records and 

checks the passbook. The individual customer, who wants to take his savings, can be 

taken it directly to the cashier. 

However, the administrator had difficulty in remembering the types of inorganic 

waste (70 types). So, they sometimes wrongly wrote and classified the types of member's 

garbage. In addition, there is a difference on weighing garbage weighed by the 

administrator and MGB staff. Then the administrator was sometimes loss. 

Based on the various mechanisms that run by MGB to implement 3RS method 

through Garbage Bank program, those schemes and plots are pretty clear. It can be seen 

that the schemes, the mechanisms, and management of all activities on Garbage Bank 

program in Malang city are straightforward and direct on their core activities. Moreover, 

community in lower class up to high class is easy to understand every mechanism of 

Garbage Bank activities in MGB. It is very good in supporting the activities of 3Rs 

methods through Garbage Bank program. 

  

1.2 Communication between Malang Garbage Bank, local government, and 

target group in the implementation Garbage Bank Program. 

Communication is important to be done between the implementer and the target 

group. In the implementation of Garbage Bank program in Malang city, the implementers 

are Sanitation Department officer, MGB officer, environmental cadre, and community. 

Community is not only as an implementer but also as target group. The influence of the 

communication on the implementation can be seen from the transformation of 

information (socialization), clarity of information, and consistency of information.  

Transformation of information about the Garbage Bank program through 

socialization to the community has been run since 2011. It socialization is done at the 

city level to the community, school, and office or institution by using “pick up the ball” 

method. Socialization continues until the level of Hamlet and Neighbourhood Unit, 

officially or unofficially. Socialization is usually brought to the community in the 

meeting of PKK (Fostering Family Welfare) both Hamlet and Neighbourhood Unit. It 

was facilitated by MGB, Sanitation Department, Environment Agency, Education 

Department, Fostering Family Welfare (PKK) in Malang City, Division of Law in 

Malang city, State Electricity Company, University, Neighbourhood Unit and Hamlet.  

The core of this socialization is actually making an embryo / qualified persons as 

informants. Embryos are expected to encourage behaviour change and community 

paradigm of waste through a few people who are consistently running the Garbage Bank 

program. Embryos exist by themselves when they know the benefits of Garbage Bank 

program. Socialization of Garbage Bank program can be categorized quite well. This is 

because the socialization was conducted by Fostering Family Welfare of Malang City, 
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Sanitation Department, and MGB to the environmental cadres and local community in 

every sub-district of Malang city. 

Then, the clarity of information about household waste management and Garbage 

Bank program also makes environmental cadres becomes more passionate to become an 

extension of the implementers and provide socialization about this program to the 

community in Malang city. It was also supported by the training on how we manage 

household waste by applying the 3Rs methods and this program. It brings many benefits 

to the community itself. Moreover, the government is also not half-hearted in giving 

information. So, local community understand and know how to sort the garbage and 

implement Garbage Bank program. 

Even though communication is quite clear and intense, there are some people in 

Malang city did not know about Garbage Bank program and the existence of MGB 

because the socialization is still not complete in every corner of Malang city. For 

example, it occurred to the people who live far from MGB office especially in Arjosari 

Borough. And, socialization activities have decreased even rarely done since 2013 

because MGB has limited time and energy. Nonetheless, it did not dampen the 

enthusiasm of the environmental cadres and community to apply what has been 

socialized by MGB staff about Garbage Bank program (saving garbage, composting, and 

methane from waste) and another program of MGB like worm farming. 

It can be concluded that the process of communication between policy makers, 

implementers and policy targets have been going pretty optimal. The information they 

received about the Garbage Bank program have been clear. They also receive 

comprehensive information, and it is in accordance with what has been socialized. In 

addition, clarity of information make they understand and know well how to sort the 

garbage and implement Garbage Bank program. Then, consistency of information also 

make their spirit does not fade in sorting garbage, and even more people who want to join 

this program. Therefore, implementation of Garbage Bank program in Malang city runs 

well and is effective. 

 

1.3 The available resources cover human resources, budget, facility, and 

information. 

The availability of adequate resources is a prerequisite for the successful 

implementation of the policy. But now, the availability of existing resources is sufficient. 

For example, buildings in the cemetery used as an office, and MGB got funding from the 

government and CSR of State Electricity of East Java, and so on. And this time, MGB 

designated by Ministry of Environment as one of the pilot Garbage Bank in Indonesia. 

The resources cover staff, budget, facility, and information. 

Staffs are the important element for providing services. In the implementation of 

a policy / program must be supported by the policy implementers who are competent and 

capable so that a policy / program will be successful. The comparison between the 

number of civil servant and private employee is so far. It is 5:17. It can be concluded that 

the number of employees who have sufficient knowledge and insight are a little when it 

compared to private employees in the MGB in implementing Garbage Bank program. 

Typically, the educational backgrounds of private workers (staff) are Junior High School 
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and Senior High School graduated. However, the main requirement to be a private 

employee in MGB is honest and able to work hardly, because most of their jobs in MGB 

do not require high soft skill. Background and the quality of education of workers in the 

MGB do not affect their performance to implement Garbage Bank program in Malang 

city. They just have to be on time and work well as asked. Even if the employees in back 

office have less knowledge, but it can be circumvented by providing friendly service and 

transparent. 

Furthermore, budget also has an important role on the implementation of a policy 

/ program. The function of budget support is to maximize program / government policy. 

Budget not only comes from local government but also CSR State Electricity Company 

in East Java. MGB‟s budget gain from grants and financial aid programs in implementing 

Garbage Bank program, which are: 250 million IDR (25,000 USD) from government‟s 

grant (2011), CSR State Electricity Company of East Java give 30 million IDR (3,000 

USD) in 2011, 280 million IDR (28,000 USD) in 2012, 93 million IDR (9,300 USD) in 

2013. Now, the average of revenue turnover per day received by MGB in waste 

management through the Garbage Bank program reaches 2-3 million IDR (200 – 300 

USD). Then, total amount of the transaction until August 2012 gained by the MGB is 

more than 500 million IDR (more 50,000 USD). So it can be concluded that the waste 

has great economic value if it is used and processed properly. Management and 

utilization of waste will improve the local economy. 

From those capitals, the facilities of MGB are sufficient to implement Garbage 

Bank program. MGB is able to rent building in the cemetery as the office of MGB, and 

purchase chopper machines to chop plastic pellet. By using the machine, raw materials 

(plastic bottle, plastic glass, and the other kind of plastic) processed into shredded plastic 

with a high selling value. Because of this production activity, the activity of Garbage 

Bank program can run well and it support the budget for the saving garbage. Moreover, 

MGB has 3 pick-up cars as the inorganic waste carrier from community or MGB unit / 

training group. However, the amount of the car is not compatable with many MGB 

customers. It has an impact on garbage collection services, production activity, and 

quality of services provided by MGB. Then, the existence of a place or warehouse 

garbage as the post of MGB unit / training group is still inadequate. Mostly, they use the 

garbage / patio homes, offices of Hamlet, Neighborhood Unit security post, vacant 

buildings, and etc. 

Furthermore, there are 4 activities of Garbage Bank program in MGB, such as: 

saving garbage, craft from garbage, composting and produce methane from waste, and 

worm farming. There are 6 types of saving in MGB to run this program, which are: 

regular savings, savings of education, saving of Eid, saving of basic needs, saving of 

social activity, and saving of environment. And MGB also receipt 70 types of garbage. 

Since established in October 2011 until August 2012, the amounts of MGB‟s 

customers are 19,020 customers. It consists of 181 MGB units / training groups in 

community, 161 MGB units / training groups in school, 18 institutions, and 240 

individuals. The number of customers continues to increase until May 2013, up 

to +21,000 customers, consists of 248 MGB units / training groups in community, 161 

MGB units / training groups in school, 23 institutions / offices, and 325 people. In the 

fact, it is only 90% active group of MGB unit / training group in community, and 60% 

active group of MGB units / training groups in school. While, for the institution / office 

and individual, all of them is active. 
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Actually, most of the MGB customer comes from Sukun Sub-district because 

MGB office located in Sukun Sub-district. So many people know well about this office 

that run Garbage Bank program. On the contrary, Arjosari Borough in Blimbing Sub-

district is the least customer of MGB to implement Garbage Bank program because this 

area is far from the office. Then, Lowokwaru Sub-district is the least customer of MGB 

unit/training group in community because this area is the residence of middle-upper 

class. However, MGB does not restrict the origin of customers comes from who want to 

join and to implement Garbage Bank program. So that is why, there is customer that 

comes from the outside of Malang city, whether it is groups, schools, institutions, or 

individuals. It shows that there is high public support and participation in running this 

program. 

Collecting garbage from household and MGB unit / training group is done at 

08.00 AM – 04.00 PM. Every day garbage collection is done in 2 – 3 sub-districts from 

57 sub-districts; an average collection per day is 15 locations of MGB unit / training 

group by 3 cars pick up. Unfortunately, there are still some miscommunication and 

inconsistent of garbage collection schedule because the schedule for garbage collection in 

each district is not entirely in accordance with the schedule. It is accordance with the 

readiness of each MGB unit / training group that has been collecting garbage to be 

deposited / save. It has an impact on garbage collection services, the overlapping 

schedules, and production activity in MGB, as well as the quality of services. So, Mr. 

Rahmat arranged a new schedule to address the inconsistencies in the garbage collection 

schedule. It is valid from April 1
st
, 2013.  

Therefore, it can be concluded that various factors, such as the variable of 

resources staff (human resources), budget, facilities, and information, are already 

sufficient and supporting the implementation of the Garbage Bank program. From these 

four variables, staffs (human resources) play an important role and supporting other 

variables. This is consistent with the description of Edward III that "no matter how clear 

and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are 

transmitted, if the personnel responsible out policies lack the resources to do an effective 

job, implementation will not be effective." In the field, staffs of MGB know well about 

their authorities and jobs, so the implementation of this program run effective. 

 

1.4 Disposition of Malang Garbage Bank staffs. 

Disposition consists of behavioural tendencies and attitude of 

implementers. Behavioural tendencies show the quality and characteristic of 

implementers. Implementation of 3R activities through the Garbage Bank program uses 

mixed approach which is of top - down approach and bottom - up approach. Through this 

approach, implementation and strategy of Garbage Bank program is not only waiting for 

Sanitation Department and MGB, but also the initiative of the community to address the 

garbage problem in Malang city. The core implementation of this program is residents of 

Malang city. 

In addition, implementation of this program cannot be separated from the 

initiative of MGB founders. The role of MGB leaders is very supportive of Garbage 

Bank program. In the field, the role of MGB leaders (Mr.Rahmat as the director of MGB) 

is very supportive of Garbage Bank program so that it can run smoothly in accordance 

with the conditions of community. Mr.Rahmat and MGB staffs can understand the 

condition and accept community‟s aspirations, as well as their attitude is positive and 

vice versa, the implementer at a lower level which is community. Besides that, 
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community also gives positive criticisms and suggestions to the implementers in 

implementing Garbage Bank program. So that is why local government can mobilize the 

community to implement the rules that have been agreed upon to run this program, and 

Garbage Bank program can run smoothly in accordance with the conditions of 

community. 

Furthermore, in order to keep the community spirit so that it does not fade in 

waste processing, it takes special tips. The special tips that need to be applied to keep the 

community‟s spirit in sorting garbage, which are the evaluation and improvement of 

MGB services, such as garbage collection schedule should be on time, selling price of 

waste is stable, providing rewards to the community, as well as providing information to 

the society through seminars. So in the end, people will continue to eager to sort waste at 

home and their environment. 

Therefore, it can be concluded that the positive behavioural tendencies which are 

owned by the executive strongly support the success of Garbage Bank program in 

Malang city. It can be seen that there is a paradigm shift in waste management, 

behavioural change, the increasing number of customers MGB, and reducing waste 

volume disposed to Supiturang landfill. 

  

2. Garbage Bank program can create environmental security and economic security 

in Malang city 

2.1 Garbage Bank program can create environmental security in Malang city 
Garbage Bank program is well aligned with waste management through paradigm 

shift and behaviour change, as well as economic development of local community by 

utilizing inorganic waste of household. The main objective of this program is to create 

environmental security, where every household is able to manage their household waste. 

Since Garbage Bank program run, the amount of waste in Malang city until August 2012 

was an average of + 1.5 tons per day from MGB customers, and an average of 0.5 tons 

per day from junkman (collector and seller of second hand goods – rombeng / 

tukangloak). So the average total per day is + 2 tons, consist of: total organic waste per 

month up to 600 kg in the MGB unit / training group, and total inorganic waste that was 

managed is an average of + 1,850 kg per day, which are: paper 1,184 kg, plastic 463 kg, 

metal 130 kg, glass/bottle 74 kg. 

In addition, waste reduction in Supiturang landfill today is 2.5 tons of 400 tons 

waste. In order to realize the environmental security, the most important thing is to aware 

people that the waste has economic value. This awareness is an embryo to change 

people's behaviour and waste paradigm. If government can change the paradigm and 

behaviour of society from now on, they will be able to handle the waste in their homes by 

sorting waste at first and making craft from waste. It has a greater impact on the 

environment.  

Furthermore, along this time, implementation of Garbage Bank program had 

positive impact on environmental security. It was evident from waste volume, which is 

generated by every household in Malang city, can be reduced / decreased because people 

have been sorting waste that has economic value. In addition, waste volume in landfill is 

also reduced so that the landfill can be aged longer, because the amount of waste 

production now is less than before. Then, implementation of Garbage Bank program in 

Malang city to realize environmental security has been run in accordance with the 

purposes of MGB, namely: environmental, social, education, and empowerment. 
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a. Environmental aspect: some groups have changed their behaviour; they did not 

dispose of inorganic waste into garbage can but it was sorted and saved to the 

MGB. Then, people are embarrassed pick up garbage on the street, and sorting 

garbage in earlier time, but this time a new image is created, they are proud of 

sorting garbage because it is useful and can make money by saving in MGB. 

b.Social aspect: it has formed new community in the societies who are members of 

MGB unit / training group. In every Neighbourhood Unit, it has established a sense 

of environmental awareness in the community at the time of gathering, PKK 

(Fostering Family Welfare) meeting, etc. The housewives sort garbage in their 

home and make any crafts from garbage together in the meeting. 

c. Education aspect: there are MGB unit / training groups in every organization / 

office, school, and university that teach the members and surrounding community 

about the importance of waste management (sorting and utilizing waste). So, 

Garbage Bank program can be regarded as an embryo for sustainable waste 

management and environmentally friendly. 

d.Empowerment aspect: it is also an empowerment in all levels, from the family level 

(father, mother, and the children) until the Neighbourhood Unit / Hamlet level in 

household waste management. 

 

Overall, implementation of Garbage Bank program had a beneficial on 

environmental security. Environmental security in Malang city has materialized slowly 

and surely. Implementation of Garbage Bank program in Malang city assessed has run 

well up to now, because through this program Malang city government is able to reduce 

their waste production, change community behaviour and waste paradigm, so Malang 

city were able to achieve environmental security. It was evident from waste volume, 

which is generated by every household in Malang city, can be reduced / decreased 

because people have been sorting waste that has economic value. In addition, waste 

volume in landfill is also reduced so that the landfill can be aged longer, because the 

amount of waste production now is less than before. So that is why the Ministry of 

Environment also has appointed MGB as the second best institution in Indonesia in 

running this program, and it also has been a pilot in running Garbage Bank program on 

city scale. Therefore, there are many Regional Heads and institutions that care for the 

environment comes to learning, seminars, and conduct research on the implementation of 

Garbage Bank program that run by MGB. 

 

 

2.2 Garbage Bank program can realize economic security in Malang city 

Through Garbage Bank program, society welfare would be created because the 

garbage around them had economic value to increase their daily income. Through this 

program, society welfare would be created because the garbage around them had 

economic value to increase their daily income. It can realize economic security on 

individual and family scales by utilizing of garbage.  

Previously, there is no economic value of waste management in Malang city.  The 

citizens also do not understand yet about waste management through 3Rs method, and 

their awareness is also poor. But nowadays, people change their mind and behaviour so 

they know how to sort garbage and how to manage it. By managing garbage directly 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 45    - 

 

from its source, local government is very helped and able to reduce and control the waste 

transported to landfill. So, they can create clean, fresh, and health city. 

Furthermore, the knowledge on economic value of garbage spread by MGB to 

people through the mechanism of profit sharing in saving garbage on MGB. It 

appropriate with predetermined price, such as: member price and MGB price, which have 

2 kinds price too (taken and save). The difference of MGB price and price of group 

member is the profit of training group. The administrator of MGB unit / training group 

get MGB price. For the customer, who is register individually, they also get MGB price, 

same like the administrator of MGB unit / training group. The value of garbage that 

saved and taken is different. This is because MGB would like to invite people so that 

they save their money by collecting and saving garbage instead of taking Rupiah value 

from saving garbage. It is because if we directly take the money, the profit that we get 

just a few, and vice versa.  

Actually, they gain an average profit of 10,000–25,000 IDR (1-2.5 USD) per 

deposit garbage to the MGB and usually, they deposit their garbage twice a 

month. Interestingly, price of garbage offered by MGB can compete with junkman. MGB 

always try to update the price of garbage that contain high economic value so that MGB 

can compete with the junkman and provide benefits to the surrounding community. With 

the MGB unit / training group, it easier for the community to deposit their garbage, so 

they did not need to go far to the junkman. In addition, any garbage deposited to MGB, 

its value will be appreciated with the Rupiah and note it in passbook. Although price of 

garbage in the price list of garbage is per kg, garbage weight of 1 ounce will be counted 

its value.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Figure 2 Mechanism of profit sharing garbage rates 
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There are many economic benefits of Garbage Bank program, which are: people 

gain additional income by selling craft from garbage, buy basic needs by saving garbage, 

and some group can pay the electricity by saving garbage. Then, some area in Malang 

city has never collected environmental cleanliness / garbage fees, construction fee, and 

death dues by Neighbourhood Unit since implement this program. The profit is used 

to maintain the cleanliness and environmental sustainability, such as buying pots along 

the alley way. And also, there is MGB unit / training group that provide depositing and 

lending services for its members as a home-based venture capital. This program also 

can reduce unemployment and create new jobs for the local people. Moreover, some 

students take advantage of the savings to pay school fees, buy stationary, and even helps 

the parents for the purpose of Eid.  

In addition, they also get benefit from worm farming. Worm farming is the 

collaboration between MGB and worm farming entrepreneurs in Sukun Borough. Worm 

farming is only done at the household level as their second job. This activity utilizing 

organic wastes as feed worms, for breeding and fattening worms. In 6-8 weeks, the worm 

was able to be harvested (adult worms are viable sold and marketed). Benefits of worms 

are used as fish food, medicine (pharmaceutical), and foodstuff (exported to Japan as a 

food ingredient). Wet worms can sold 50,000 IDR (5 USD)/kg, while dried worm sold 

200,000 IDR (20 USD)/kg. These benefits can realize economic security on individual 

and family scales by utilizing of garbage. 

Moreover, economic benefit of Garbage Bank program is accordance with one of 

MGB objectives, which is economic populist aspect. In this aspect, the governments of 

Malang city want to empower the community through the garbage saving system, system 

of borrowing money and instalments by saving / deposit garbage. However, one of the 

strategies on economic aspect of Garbage Bank program in Malang city, which is the 

provision of a chopper machine, still has not been reached. MGB is seeking funds for the 

provision of this machine. So, MGB unit / training group was directed to obtain a grant 

from the Borough 

Then, Garbage Bank program is not only beneficial for low-middle class, but also 

middle-high class. They are participates in running this program and get benefit 

environmentally and economically. Therefore, through Garbage Bank program, Malang 

city can create environmental security and economic security by emphasizing family 

economic improvement, reforming community-level system, and comprehensive 

neighbourhood transformation. 

  

Conclusion 
Implementation of Garbage Bank program through MGB has been run well. The 

successful implementation of Garbage Bank program can be seen from 4 key factors by 

the theory of Edward III. (1)Briefly, the schemes, the mechanisms, and management of 

all activities on Garbage Bank program in Malang city are straightforward and direct on 

their core activities; (2) the process of communication (transformation of information, 

clarity of information, and consistency of information) between policy makers, 

implementers and policy targets has been going pretty optimal and effective; (3) the 

available resources cover human resources, budget, facility, and information, are already 

sufficient and supporting the implementation of the Garbage Bank program. Then, (4) the 

positive behavioral tendencies which are owned by the executives / implementers also 
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strongly support the success of Garbage Bank program in Malang 

city. Moreover, Garbage Bank program has a positive impact on environmental 

security and economic security in Malang city. 

However, the availability of MGB facility is still low especially car that used to 

take the garbage from household to the MGB office. It is only 3 cars whereas there are 

many MGB customers. It has an impact on garbage collection services, production 

activity, and quality of services provided by MGB. Then, the existence of a place / 

warehouse garbage as the post of MGB unit / training group is still inadequate. Besides 

that, since 2013, socialization is not evenly distributed. The socialization activities have 

decreased even rarely done. So that people who live in areas far from MGB like Arjosari 

Borough, has not been touched by the MGB. Moreover, community participation is still 

low in some areas especially in Lowokwaru Sub-district. 
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Abstract 

 

Poverty is a multidimensional social problem in the world and become a central 

issue in developed and developing countries. Especially, for Indonesia as a developing 

country that has the fourth highest population in the world, also can't avoid the problem 

of poverty. Therefore, government has one of the program to alleviate poverty, that 

comes from Ministry of Social Affairs is The Poor Empowerment Program-Social 

Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE). 

It is empowering poor through strengthening the capital to manage productive economic 

business with use group approach by social empowerment direct aid. This research used 

a case study of Dawuhan Village, Poncokusumo Sub-district, Malang Regency. This 

paper was conducted by descriptive research with qualitative approach; focus on poverty 

alleviation to realize economic security. The data collected as follows observation, 

interview, and documents. This research used data analysis interactive model by Miles & 

Hubberman. The result of this research shows that the implementation of this program 

can realize economic security through additional income for KUBE members that can be 

used to fulfill their needs. 

 

Keywords: policy implementation, Collective Enterprise Group, economic security 

 

Introduction 

1. Background 

Nowadays, poverty problem become a central issue in the world. Especially, 

Indonesia is a developing country also can't avoid it. Poverty problem still become the 

serious and critical problem that need the government action to address it. Based on the 

reports of Central Statistics Agency (2013) shows the fact that, the number of the poor 

(the population with per capita expenditure per month below in poverty line), Indonesia 

in March reaches 28.07 million people consists of the poor urban population reaches 

10.33 million people while the poor rural population reaches 17.74 million people. From 

those data, it can be shown that the number of the poor in rural areas is relative higher 

than the poor in urban areas. It is caused by majority of Indonesian people who live in 
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rural areas is poor peasants. Meanwhile the poor in urban areas is caused by the high of 

unemployment rate. 

Poverty problems will be obstacle in development process in Indonesia. That is 

why; Indonesian government has taken various actions in the form of policies to address 

this problems. It is according Dye (1995 cited in Widodo, 2007, p12) says that public 

policy is whatever which is government to do or not do something. Indonesian 

government has implemented many policies related to alleviate poverty. It is accordance 

with Act of Republic Indonesia 1945 article 34 paragraph 1 said that: “the poor and 

neglected children are maintained by state”. In addition, based on Law number 11 of 

2011 on Social Welfare paragraph 19 said that: “poverty alleviation is a policy, 

programs, and activities which is done towards persons, families, groups and or people 

who have not income source and can‟t fulfill decent needs of humanity.”  

Some of policies or programs have been implemented in various regions that have 

the highest poverty rate and become priority of the government. Government as policy 

makers in the first steps have arranged various planning will be implemented in the field 

as a form of policy implementation that has certain goals and objectives in each program. 

It is according with statement from Howlett and Ramesh (1995) defined that policy 

implementation as “the process whereby programs or policies are carried out; it denotes 

the translation of plans into practice.” In addition, Jones cited in Nawawi (2009, p.132) 

explains that implementation is ability to form relationships further in the causal chain 

that connects the action with purpose. 

One of the alleviation programs from government is The Poor Empowerment 

Program-Social Empowerment Direct Aid. This program comes from Ministry of Social 

Affairs (Kementrian Sosial/Kemsos) and it has been implemented since 2007. It is 

empowering the poor through strengthening the capital to manage Productive Economic 

Business (Usaha Ekonomi Produktif/UEP) with use group approach by Social 

Empowerment Direct Aid (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial/BLPS). It is 

stimulant funds which are distributed directly to Collective Enterprise Group (KUBE) 

through account banking. Existence of Collective Enterprise Group (KUBE) is expected 

to be instrumental in order to increase Productive Economic Business (Usaha Ekonomi 

Produktif/UEP). This program becomes motivate for the poor to be more advanced 

socially and economically side. The social side is creating cooperation and solidarity of 

each member through interactions among them. While, in the economic side has aimed to 

realize economic security. It can be realized through additional income from the result 

(profit) of their enterprises to fulfill their needs. They can get it in long term, 

intermediate, or short terms. It depends on the type of business that they have. 

2. Problem Statements 

  Malang Regency is the second widest area in East Java province. It has poverty 

rate approximately 10-15% from the total of population. So, the central government 

delegate the authority for local government through poor empowerment program to 

alleviate the poverty. It is begun from the smallest scope in the village area.  Based on the 

data from Poncokusumo Sub-district office, Dawuhan village is one villages that belong 

to the category of President Instruction on Backward Village (Inpres Desa 
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Tertinggal/IDT) which has several indicators: first, majority of population livelihood is 

agricultural sector by 80% but 32% of them are the poor and very the poor; second, the 

quality of population still low because generally they graduate in elementary school; 

third, lack of health facilities; fourth, lack of electricity; fifth, the majority of the 

population uses traditional fuel (wood) in their house. In addition, Dawuhan village has 

30 km from central of regency. As we know, if the location of village is farther from 

capital of regency, then it would be difficult to develop their economic. From those 

problems, researchers are interested to research about the implementation The Poor 

Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) for poor in dawuhan village to realize economic 

security through several questions as follows: how is implementation of The Poor 

Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) in Dawuhan Village?; how is implementation of 

The Poor Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) 

through Collective Enterprise Group (KUBE) to realize economic security in Dawuhan 

Village?; what are supporting and inhibiting factors implementation The Poor 

Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) to realize economic security in Dawuhan Village? 

 

Research Objective 

1. To explain describe, and analyze implementation of The Poor Empowerment 

Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective 

Enterprise Group (KUBE) in Dawuhan Village. 

2. To explain, describe, and analyze implementation of The Poor Empowerment 

Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective 

Enterprise Group (KUBE) to realize economic security in Dawuhan Village 

3. To explain, describe, and analyze supporting and inhibiting factors implementation of 

The Poor Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) 

through Collective Enterprise Group (KUBE) to realize economic security in Dawuhan 

Village. 

 

Theoretical Framework 

1. Public Policy 

Friedrich (1969 cited in Wahab, 2008, p.3) explains that “wisdom is an action that 

leads to the goal is proposed by someone, group, or government in a particular 

environment relate to the specific barriers with seek opportunities to achieve the desired 

goals.” The statement same with Laswell and Kaplan (1970, p.71 cited in Nugroho, 2009, 

p.23) defines as “a program that is projected with certain goals, values and practices.” 

Added by the opinion of Wahab (2008, p.3) defines a policy is patterned action that leads 

for purpose and not just a decision to do something. Several of public policy is 

implemented to address many problems in the community. Based on Mazmanian and 

Sabatier (1983 cited in Wahab, 2008, pp.68-69) explains that implementation is the 

carrying out of a basic policy decision, usually in statue but which can also take the form 

of important executive orders or court decision. Ideally, that decision identifies the 

problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued and in a variety of 

ways “structures” the implementation process. The process normally runs through a 

number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy 

outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target group with 
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those decision, the actual impact-both intended and unintended-of those outputs, the 

perceived impact of agency decisions and finally important revisions (or attempted 

revisions) in the basic statute. In addition, “Meter and Horn (1978 cited in Winarno, 

2012, p.149) limit the implementation of the policy as the actions carried out by 

individuals (or groups), government and private sector that directed to achieve the goals 

that have been set in previous policy decisions.” There are several model of policy 

implementation from many expert that have each variables that is influenced the success 

or failure of implementation policy in the field. One of them is model of policy 

implementation by Grindle (1980, p.7) stated that the success of policy implementation 

process in achieving outcomes depends on the activities of program that have been 

designed and adequate financing. The policy implementation is influenced by: a. content 

of policy : 1. interests affected; 2. type of benefits; 3. extent of change envisioned; 4. site 

of decision making; 5. program Implementers; 6. resources committee; b. context 

implementation : 1. power, interests, and strategies of actors involved; 2. institution and 

regime characteristics; 3. compliance and responsiveness. Grindle models can be seen in 

this figure: 

 

 

 

 

 

Figure 1 Implementation as a political and administrative process 

(Grindle, 1980, p.80) 

 

 

 

2. Poverty 

 Based on Friedman (1996) said that poverty as inequality of opportunity to 

accumulate a social power base. Social power bases include productive capital or assets 

(land, housing, medical equipment, etc); financial resources (income and adequate 

credit); social and political organization that can be used to achieve common interests 
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(political parties, syndicates, cooperatives, etc); networks or social networks to obtain 

employment, adequate knowledge and skills and information that is useful for promoting 

life. In the other hand, the viewpoint of community poverty profile, according to 

Tjokrowinoto cited in Sulistiyani (2004, p.27) that poverty not only concerning welfare 

problem but also poverty concerning in vulnerability problem, powerless, no accesses to 

all sort of job opportunity, in finishing a large part of its productions for consumption 

need, high dependable number, and low access in market and poverty reflection in 

poverty culture that inherits from one generation to next generation. Generally, there are 

two kinds of poverty concept include: 

a. Absolute poverty 

The concept of this poverty is related with income and needs; these needs are limited to 

basic needs. Poverty can be classified as two parts: 

1) Poverty to fulfill basic needs. 

2) Poverty to fulfill the higher needs. 

b. Relative poverty 

Poverty is not having a clear poverty threshold. It can be analogous for someone who 

lives in the elite area, who actually has enough income to fulfill their minimum needs, 

but their income is still much lower than the average income of the surrounding 

community. Person or family felt still the poor. Mostly, this poverty is determined more 

by environment. 

 

3. Empowerment 

 One of important goals of community development is empowering the people and 

improving the quality of lives. Thus, it‟s important to note about the empowerment. At 

the core of the concept of empowerment is the idea of power. The possibility of 

empowerment depends on two things. First, empowerment requires that power can 

change. If power cannot change, if it is inherent in positions or people, then 

empowerment is not possible, nor is empowerment conceivable is any meaningful way. 

In other words, if power change so empowerment is possible. This power can support by 

government. Second, the concept of empowerment depends upon the idea that power can 

expand (Staples, 1990, p.32). In addition, Chambers (1983 cited in Kartosasmito, 1996) 

empowerment is defined as development concept is “people-centered, participatory, 

empowering, and sustainable.” This concept is broader than merely satisfy basic needs or 

provide a mechanism to prevent further impoverishment (safety net), which recently been 

developed as an effort to find an alternative to the concepts of growth in the past time. 

This concept evolved from the efforts of many experts and practitioners to explore what 

is by Friedman (1990 cited in Kartosasmito, 1996) called alternative development, which 

requires “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and 

intergenerational equity.” 

 

4. Human Security 

a. Definition of Human Security  

  Human security represents an effort to re-conceptualize security in a fundamental 

manner. It is primarily an analytical tool that focuses on ensuring security for the 

individual, not the state. Exploring options aimed at mitigating threats to the insecurity of 

individuals thus becomes a central goal of policy recommendations and actions. In line 

with the expanded definition of human security, the causes of insecurity are subsequently 
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broadened to include threats to socio-economic and political conditions, food, health, and 

environmental, community and personal safety. Policy initiatives generated through the 

application of the human security framework have incorporated considerations far 

beyond the traditional focus on military force, greatly reducing the emphasis on armies, if 

not replacing them altogether (UNDP, 2006). Besides that, human security is an 

emerging paradigm for understanding global vulnerabilities whose proponents challenge 

the traditional notion of national security by arguing that the proper referent for security 

should be the individual rather than the state. Human security holds that a people-

centered view of security is necessary for national, regional and global stability. There 

are several aspects that to be central attention on the human security. They are economic 

security, food security, health security, environmental security, personal security, 

community security, political security.  

b. Definition of Economic Security 

 According to Wikipedia (2013) “economic security or financial security is the 

condition of having stable income or other resources to support a standard of living now 

and in the foreseeable future.” Economic security more often refers to individual and 

family money management and savings. According to The Annie E. Casey Foundation 

says that, economic security emphasizes family economic improvement, community-

level system reform, and comprehensive neighborhood transformation. Economic 

security tends to include the broader effect of a society's production levels and monetary 

support for non-working citizens. The Foundation‟s Center for Family Economic Success 

supports three main efforts aimed at linking economic opportunity and the creation of 

mixed-income communities in ways to alleviate poverty: 

1) Successful working families incubate and take to scale models combining 

workforce training and asset-building for families and communities. 

2) Responsible redevelopment ensures urban development projects benefit low 

and moderate income families. 

3) Family-centered community change ties durable infrastructure change - 

housing, schools, and transportation – to a two-generational poverty alleviation 

approach. 

 The efforts by municipal governments to shore up residents‟ economic security 

have focused on increasing residents‟ income through job creation and job training 

strategies; and by providing subsidies for housing and other basic goods. Economic 

security requires an assured basic income and minimum job security for individuals, 

usually from productive and remunerative work or, as a last resort, from a publicly 

financed safety net. In this sense, only about a quarter of the world‟s people are presently 

economically secure.  

 

5. The poor Empowerment Program 

  There are several kinds of poor empowerment program has aimed to alleviate 

poverty problem. Directorate of Social Empowerment and poverty alleviation defines 

that empowerment of the poor is a national strategic effort in realizing a democratic 

economic system of social justice and protecting human rights, especially in the 

fulfillment of basic human needs. One of them is the poor empowerment program comes 

from Ministry of Social Affairs is a mechanism through social empowerment direct aid 

and microfinance institutions. It is called the poor empowerment program (Program 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_vulnerability
http://en.wikipedia.org/wiki/National_security
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Pemberdayaan Fakir Miskin/P2FM) through Collective Enterprise Groups (KUBE) 

approach with provision of capital which is distributed through banking. The form of 

program implementation is Social Empowerment Direct Aid (Bantuan Langsung 

Pemberdayaan Sosial/BLPS) with strengthening capital to facilitate the poor group that 

has been accommodated by KUBE (Collective Enterprise Groups) to manage Productive 

Economic Business (Usaha Eonomi Produktif/UEP). Based on the guidelines for Growth 

and Collective Enterprise Groups (KUBE), Ministry of Social Affairs Republic of 

Indonesia gives definition about KUBE is a citizen group or family social target who 

have formed and fostered through the activities process of social welfare programs to 

carry out activities of social welfare and economic efforts in the spirit of togetherness as 

a means to improve welfare social. In addition, KUBE also as a container that collects 

and manages social target families who have received assistance from the government as 

effort to improve the well-being or life. 

 

Methodology 

  This research use descriptive research with use qualitative approach. Focus on 

implementation of The Poor Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid 

(P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE) in Dawuhan Village uses 

implementation model of public policy by Grindle consists of interests affected, program 

implementers, and resources committed; implementation of The Poor Empowerment 

Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise 

Group (KUBE) in Dawuhan Village to realize economic security consists of income of 

KUBE members (before and after they get this program) and benefit this program for 

KUBE members; as well as supporting and inhabiting factors in this program 

implementation. Source of data include primary data that is gotten by several informants 

which are KUBE members in Dawuhan Village; Dawuhan assistant; Poncokusumo 

assistant; Poncokusumo officers; village administrator; village head; and chief of 

protection and social assistance section of Malang Regency Social Services (Dinas 

Sosial/Dinsos) and secondary data is derived the data that are from the documents and 

files in Dawuhan Village, Poncokusumo Sub-district, Malang Regency. The data is 

collected as follows observation, interview, and documents. 

 

Findings and Discussions 

1. Implementation of The Poor Empowerment Program-Social Empowerment 

Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE) in the 

Dawuhan Village 

Dawuhan village is one of the villages that get the assistance from government 

through the poor empowerment program. It is caused Dawuhan village is belonging to 

the category of President Instruction on Backward Village (IDT). Dawuhan village get 

aid from empowerment of the poor program since 2009. The program is originated from 

East Java Provincial Social Service which is funded by local budget. The first stage 

assistance is called The Poor Empowerment Program (P2FM) that have target group 

amount 30 KUBE (300 people). The form of this assistance is 3 calves for each KUBE. 

And they choose fattening cattle as their enterprise on this program implementation. 

After that, in 2011 KUBE members get the assistant as the second stage that comes from 

Ministry of Social Affairs and its fund uses state budget. It is called The Poor 
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Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through 

Collective Enterprise Group (KUBE). But, the target group is limited for 10 KUBE (100 

people). It is caused; they have the best development enterprise (first assistance) than 20 

other groups. KUBE members get fresh money as strengthening capital to manage their 

enterprise. In this second assistance, they build the rearing cow enterprise. And until 

nowadays, the development process of rearing cow in Dawuhan village still at the 

development stage. So far, the program implementation is running well. This is the result 

of this research about several variables that influence the success of the program 

implementation in Dawuhan village. 

a. Interests affected  

Interests affected of this program are one of the main factors to support the 

success of implementation. It is caused from this factor can influence the achievement of 

the goals on the program implementation. The interest affected from the actor involved in 

this program implementation different each other‟s in according with their task and 

function. The researcher analyze that program implementers automatically have several 

different interests in accordance with their duties, functions, and authority. However, 

basically each program implementers have same target in achieving the success of 

program implementation. It consists of:  

1) Malang Regency Social Services has an interest as a facilitator and top leader at 

the local level has been carrying out its duties in accordance with each step in  

rules as well as possible. They prioritize public interest as target group in order to 

alleviate poverty in Dawuhan village. 

2) Village government also has the common interests to support poverty alleviation 

program. Village head and villages administrators always guide related to the 

program implementation in achieving the target. 

3) The target group is KUBE have an interest in improving their welfare through 

Social Empowerment Direct Aid (BLPS). They utilize capital of program to build 

the enterprise which is according with ability, skills, and potential in their 

neighborhood. So, they can get additional income to fulfill their needs. 

In addition, the interest affected has close relations with the benefit on the 

program implementation. It is caused the benefit will be gotten by the receiver when the 

mechanism on the program implementation has been conducted. The benefit on The Poor 

Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) needs to give notice about the organization interest 

and community interest. Organization interest related with the performance of Malang 

Regency Social Services that shows well and they responsible with their tasks and 

function in accordance with the procedures. Malang Regency Social Services as 

protectors and facilitators at the local level. While, interests of community is target group 

in this program which is the 10 KUBE members (100 people) has goten the benefit in the 

economic aspect and social aspect. At the economic aspect, KUBE members can get the 

additional income from rearing cows. At the social side, KUBE members can tight the 

solidarity and work together among members of KUBE also the surrounding community 

related to share about development of their enterprise 
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b. Team implementers 

Team implementers of this program implementation has an important role as 

program implementer that is determines the achievement of the target. Based on the 

research, researcher analyze that program implementers above is conducted by apparatus 

in accordance with their authority, main task and supported with basic competencies to 

be possessed. This is the program implementers that are involved in this program 

implementation, which are: 

1) Malang Regency Social Service gets a delegation of authority from central 

government to organize this program at the local area, especially in the Dawuhan 

village that has the authority and duty in accordance with the procedure.  

2) KUBE members consist of 100 households as program implementers still have 

low of human resources with the majority of them is farm laborer. Target group 

already have basic skills on rearing cow because they live in the village area. 

3) Dawuhan assistant and Poncokusumo assistant have an important role in 

mentoring the target group. They as program implementers that have responsible 

for guiding and directing target group in each stage of the program in accordance 

with the procedure 

In addition, program implementers have relation with the power, interests, and 

strategies of actors involved. Malang Regency Social Service as facilitate and top leaders 

at the Regency level has the highest authority in implementing this program, so far it has 

run well that is according with job description. But, Malang Regency Social Services 

does not have a specific strategy and innovation in supporting of the program's success. 

Malang Regency Social Service just obeys on the procedures specified by the central 

government.   

Program implementers also have relation with the institution and regime characteristics. 

Malang regency Social Services has democratic characteristics. It can be seen that 

Malang Regency Social Services give the right for target group in order to choose the 

kinds of enterprise that they want in according their potential and ability. In the other 

hand, the site of decision-making also has relation with program implementers. Site of 

decision-making in implementation of this program is mix consists of top down and 

bottom up. At the top down, this program is determined by the central government 

(Ministry of Social Affairs) has determined the rules related to mechanism of program 

implementation, the duties and the authority of stakeholders involved which has been 

described above. Meanwhile, the site of decision-making at the bottom up is located on 

the aspirations of the target group related to the types of enterprise that they want to be 

developed and managed by KUBE. 

 

c. Resources committed 

 Resource committed is an aspect that cannot be separated in supporting the 

successful on this program implementation. It is because resources are used as instrument 

or tool to facilitate the target group in achieving the program goals. These resources 

include: human resources, budget, and facilities in a program. 

1) Human resources 

Human resources are a major aspect in achieving the successful on this program 

implementation. It can be seen in terms of quality and quantity. In terms of quality, 

human resources has role in capability, skills, expertise, and professionalism to conduct 
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the job description. In terms of the quantity of human resources adequate amount will 

affect the success of a program. This is the data about human resources as program 

implementers that is involved in the implementation of P2FM-BLPS through KUBE: 

 

 

 

Table 1 The Human Resources on the implementation of The Poor Empowerment 

Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise 

Group (KUBE) in the Dawuhan Village 

 

No. Institution Total Function 

1. Malang Regency of Social 

Services 

8 people (civil servant) Facilitator, supervisor, and 

socialization 

2. Poncokusumo Sub-district 3 people (2 civil servant 

and 1 private employee) 

Facilitator, and socialization 

3. Dawuhan village 

government 

5 people (private 

employee) 

Advisor,protector, supervisor, 

and socialization 

4. KUBE Members 100 people (10 groups) Target groups 

 

Based on the research shows in the terms of quality and quantity of human 

resources are good.  In the terms of human resources quantity overall is adequate to 

support the success of program implementers. While, in the terms of human resources 

quality consists of:  

a) Team implementer of Malang Regency Social Service as assistant district level 

has human resources which good ability, expertise, and good skills in the 

implementation of this program.  

b) Poncokusumo assistant who have an undergraduate educational background and 

also has a lot of experience related to community organizations. 

c) Village government shows that they have still not well enough. This is due to lack 

of expertise, skills, and low levels of education. 

d) Target group have low of education. 

2) Funding 

The Poor Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) 

through Collective Enterprise Group (KUBE) use state budget from Ministry Social 

Affairs. The budgeting in this program which is following details:  operational costs for 

coordination team as long as 1 year of 50,000,000 IDR and development fund amount 

300,000,000 IDR to 10 KUBE members (each group get 30,000,000 IDR) in Dawuhan 

village 

3) Facilities 

Facility only village hall to meet the people who are associated with the implementation 

of this program and also the land is used for rearing cow enterprise. But so far, from the 

village government is still not able to provide the land free for KUBE members. Thus, 

they can only keep it in the home themselves or field that is categorized other person that 

they borrow. 
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2. Implementation of The Poor Empowerment Program-Social Empowerment 

Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE) to 

realize economic security in Dawuhan village 

a. Income of KUBE members before they get The Poor Empowerment Program-

Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise 

Group (KUBE) 

The majority of target groups on this program still have low of quality human 

resources and low of income. They depend on agriculture sector and their livelihood as 

farm laborers. Moreover, some of them are working as a construction laborer and timber 

laborer. Based on the research suggests that average their wage still in below the regional 

minimum wage. They are: 

1) Farm laborers have income ± 600,000 IDR (60 USD) per month 

2) Construction laborer have income ± 720,000 IDR (± 70 USD) per month 

3) Timber laborers 840,000 IDR (84 USD) per month 

Based on the data above, it has been known that members of KUBE in Dawuhan village 

still have low wage relatively. Malang Regency has the minimum wage to measure 

quality of human being. It is used as standard of the minimum wage to fulfill the needed 

of community. In 2009 until 2013 the minimum wage increases from 954,000 IDR 

become 1,343,700 IDR. It can be indicated that from year to year the needed of 

community also increase as well as the price of them. The number of minimum wage in 

Malang Regency can be seen in this table. 

 

Table 2 Minimum Wage in Malang Regency of 2009-2013 (Researcher, 2013) 

Detail 2009 2010 2011 2012 2013 

Minimum 

wage 

(UMK) of 

Regency 

 

954,500 

 

1,000,005 

 

1,007,600 

 

1,130,500 

 

1,343,700 

 

Some of the poor in Malang Regency who have income below the minimum 

wage need assistance from the government as additional income to fulfill their needs. It is 

located in the Dawuhan village as location of my research. Therefore, the central and 

provincial governments have made kinds poor empowerment programs to improve 

welfare of the poor. One of them is The Poor Empowerment Program (P2FM) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) which is conducted in Dawuhan village of 2009. It 

is derived by East Java Provincial Social Services. And then, the second assistance is The 

Poor Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) of 2011 which is derived by Ministry of Social 

Affairs.  

 

b. Income of KUBE members after they get The Poor Empowerment Program-

Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise 

Group (KUBE) 

The first stage assistance is the poor Empowerment Program (P2FM) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) in 2009 which build the fattening cattle enterprise. 

Average of KUBE members in each group get the profit 2,000,000 IDR (200 USD) per 

year and their assets (the cows) are adding more than 3 cows from the first assistance 
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through the fattening cattle enterprise. The profit is shared for 10 households in each 

group and the owner of cows is rolling that accordance with the agreement of KUBE 

members. And then, the second stage assistance is The Poor Empowerment Program-

Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group 

(KUBE)) in 2011 which build the rearing cow enterprise. Each KUBE members (100 

households in 10 groups) get one cow as their assets. On the implementation of this 

program, they have been got the additional income from selling the cow after they treat ± 

1 year. Based on the research suggests that KUBE members get the money from selling 

the cow amount ± 7,000,000 IDR (700 USD) until 8,000,000 IDR (800 USD). And then, 

there is regulation in their enterprise states that 80% is the right of owner and remain of 

20% should be included in the cash group.  It is used to give additional income on the 

cash group as the treatment cost for cow.   

 

This is the data shows about the development amount of cows owned in each KUBE of 

2009-2013 in the Dawuhan village. 

 

Table 3 Number of cows by each KUBE in the Dawuhan village of 2009-2013 

No. Name of KUBE group Total 

2009 2011 2013 

1 Pandu 3 cows 16 cows 13 cows 

2 Sengkuni 3 cows 16 cows 16 cows 

3 Sugriwo 3 cows 15 cows 13 cows 

4 Sadewo 3 cows 16 cows 13 cows 

5 Ontorejo 3 cows 15 cows 14 cows 

6 Nakula 3 cows 15 cows 13 cows 

7 Subali 3 cows 16 cows 14 cows 

8 Puntodewo 3 cows 16 cows 13 cows 

9 Arjuno 3 cows 15 cows 14 cows 

10 Anggodo 3 cows 15 cows 15 cows 

 

From the table above, it can show that so far this program is running well and 

successfully. It is caused in each KUBE still develop their enterprise with the number of 

their cows owned. Each KUBE members has a high entrepreneurial spirit to work 

together in maintaining the cows as their assets. 

 

c. Benefit of the Poor Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid 

(P2FM-BLPS) through Collective Enterprise Group (KUBE) in Dawuhan 

village for KUBE members 

On the implementation of this program in Dawuhan village through cow rearing 

enterprise, there are several benefits that can be obtained by members of KUBE members 

in the long term. This is because the process in breeding cows around ± 1-2 years. After 

this period, KUBE members can sell their cattle to get additional income to fulfill their 

needs. In addition, cows also become their assets in the future, when KUBE members 

need of urgent funds for their interests. Based on the research states that benefit this 

program can realize economic security through increasing the income of the poor. They 

get additional income to fulfill their needed through the rearing cow enterprise. 
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1) The benefit of the first assistance in 2009, KUBE members used to pay the loan 

for their friend, bought the medicine for their child, and bought the bike.  

2) The benefit for the second assistance in 2011, KUBE members used to install 

electricity, bought the second hand motorbike, repair the house, etc. 

From the explanation above, the researcher analyze with implementation policy 

models Grindle which are content of policy consists of type of benefits and extent of 

change envisioned. Based on the research shows that implementation of P2FM-BLPS has 

benefits as effort to alleviate poverty. The benefit for target groups in this program is 

additional income (money) from rearing cow. In addition, the target group can also save 

their cow as assets for the future. Both of them related to realize economic security. So, 

from those benefit KUBE members can fulfill their needs. Meanwhile, extent of change 

envisioned variable can be beneficial to the object implementation in the economic 

terms; the target group can get additional income to fulfill their needed. It can be shown 

from the change of facilities and assets that they get from this assistance. Whereas, social 

terms is more strengthen the relationship and cooperation between members of KUBE in 

developing their enterprise.  

 

3. Supporting and inhibiting factors on the implementation of The Poor 

Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) 

through Collective Enterprise Group (KUBE) to realize economic security in 

Dawuhan Village 

  Supporting factors is understood as condition that strengthens the influence 

implementation of The Poor Empowerment-Empowerment Program of Direct Aid 

through Collective Enterprise Group (KUBE). Based on the results of this research shows 

that two main sources of supporting factors on the implementation of this program that 

come from internal and external. The researcher found that the internal factors are 

supported by the stakeholders that involved which are consisting of bottom level up to 

top level. They are Malang Regency Social Services, Poncokusumo assistant, Dawuhan 

assistant, and the members of KUBE in the Dawuhan village who is working together 

through good communication and cooperation between each other‟s to support the 

successful implementation of the program. They have good quality of human resources to 

support the success of program implementation. In addition, participation of KUBE 

members that have the strategy to support the success in rearing cow. It is using the herb 

traditional to give the treatment for the cow. While, the external factor is supported by 

the surrounding community who assist in the early stage of implementation program to 

buy cow as capital of KUBE's enterprise. They are brokers who has a lot of experience 

related to the cow. So, they can provide information and indicate the type of cow which 

is the best to be maintained as cow rearing. 

  Inhibiting factor is understood as a condition that weakens the influence the Poor 

Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid through Collective Enterprise 

Group (KUBE) implementation. Based on the results of this research shows that two 

main sources inhibiting factors on the implementation of this program that come from 

internal and external. The researcher found that the internal factors comes from human 

resources of KUBE members are still relatively low; the limited of funds, so this 
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assistance is given KUBE members (10 KUBE) that have the best developing in their 

enterprise; the uncooperative of few members who have a dishonest attitude; and the 

limited land in the target group as cow farming for each member. While, the external 

factors is derived from disease that effects of cows owned several target groups. This is 

the disease that comes from natural beyond the control of program implementers. This 

virus causes the cow decreased appetite and limp. 

Conclusion 

  The conclusion of this research shows that, so far the implementation of The Poor 

Empowerment Program-Social Empowerment Direct Aid (P2FM-BLPS) through 

Collective Enterprise Group (KUBE) to realize economic security is running well. 

Nowadays, the kinds of the enterprise in Dawuhan village is rearing cows and still at the 

development stage. The success of this implementation is influenced by many aspects, 

which are: the interests affected consists of Malang Regency Social Services, village 

government, and KUBE members that have common interests to alleviate poverty in 

Dawuhan village; program implementers consists of team implementer of Malang 

Regency Social Services, KUBE members as target group, and Dawuhan assistant as well 

as Poncokusumo assistant who have good communication and coordination to 

achievement of the program objectives; and the resources committed consists of human 

resources in terms of quality is good from institution but for KUBE members still low, 

budget is limited just for 10 KUBE members that have the best development of 

enterprise, and lack of facilities to support the rearing cow enterprise. Moreover, related 

to realize economic security KUBE members has been gotten the additional income from 

rearing cow. They get the benefit to fulfill their needs in the middle or long term which 

are buy the second hand motor bike; install electricity; payment of child‟s tuition fee; and 

their assets in the future. In addition, the success of implementation in this program is 

influenced by supporting factors which are the internal factors that is shown by good 

communication and good coordination among program implementers, good quality of 

human resources, and participation of KUBE members; while the external factors is 

derived from the surrounding community who assist to buy cow as capital of KUBE's 

enterprise; and inhibiting factors which are internal factors that is shown human 

resources of KUBE members is still relatively low, the limited of funds, the 

uncooperative of some members who have a dishonest attitude, and the limited land in 

the target group as cow farming for each member; while the external factors is derived by 

disease that is impacted of cows owned from target groups. 
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Abstract 

 

Quality of citizen‟s health is very important for the development of a country. In order to 

improve the quality of citizen‟s health, there needs to be public policy action by the 

government, especially with the right decision making. Community needs affordable and 

quality health service in Banyuwangi Regency, East Java Province, Indonesia which is 

the underlying issue of this research. Banyuwangi Public Health Services Assurance 

Program (JPKMB Program) is the answer to these problems, where the program offers 

free primary health service without charge for the community. The objectives of this 

research are to find out, describe and analyze how is the decision making of the JPKMB 

Program to achieve health security in Banyuwangi Regency. In this research, qualitative 

research methods and descriptive approach are used, where data is collected through 

interviews, observation and from related text or document. The main finding is that in the 

decision making of the JPKMB Program, the decision maker claims that they have done 

in-depth consideration and analysis using the rational approach model. But the facts on 

the research suggests that decision makers tend to use an incremental approach model, 

where they make decisions quickly because it is affected by various limitations. This is 

due to health issues being politicized in terms for political campaigning purposes by one 

of the candidates who was competing in the local general elections of Banyuwangi 

Regency. Consequently after the candidate has been elected, the candidates should run 

the free health service program immediately, no matter what way. This then makes the 

decision making of the JPKMB Program is not going through a mature process. Decision 

making of the JPKMB Program should be transparent and conducted with careful 

analysis, so that deviations can be avoided and health security can be achieved 

Keyword: Decision Making, JPKMB Program, Health Security  

 

 

Introduction 

 

In the development of a country, one of the indicators is the increased quality of citizen‟s 

health. Quality of citizen‟s health is very important because beside health is a basic 

human need, health is also one of the requirements for good and qualified human 

resource. Health is also very influential on the productivity of citizens, where citizen‟s 

productivity is necessary for the development. Human development as an investment in 

human capital should be done in line with the investment capital physical. Human 

resource development is the construction of which include health, nutrition, decreased 

fertility, education and training, and the development of entrepreneurial spirit that 
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ultimately implicated in increasing human productivity (Tjokrowinoto, 1999). Health has 

an important significance in the development, education and health is fundamental 

development objective; apart from other things, two things are important. Health is at the 

core of the welfare and education is a key point to achieve satisfying and rewarding life 

(Todaro & Smith, 2003). 

In order to improve the quality of citizen‟s health, there needs to be public policy action 

by the government, especially with the right decision making. Decision making is one of 

the most central processes in organizations and a basic task of management at all levels. 

Decision making is a process of identifying a problem, evaluating alternatives, and 

selecting one alternative (Cole, 2004). During the whole process, people are making the 

best choice from among several option based on the current situation. To determine 

whether the decision making by the government was the right decision or not, and is able 

to accommodate the aspirations, needs, and interests of the community. The things that 

need attention is how the decision making process is done, how the pattern works, then 

the analysis and interpretation of the decision making. 

 

Along with the enactment of Law No. 22 of 1999 and later refined by Act No. 32 of 2004 

came into force local autonomy in Indonesia. Local autonomy in Indonesia includes two 

main points. Namely these are the granting of authority from central to local government 

and giving responsibility to the local or region. The authorization is spurring the local 

government to bring breakthrough. For health sector, in 2005 the Local Government of 

Banyuwangi Regency came up with a decision that is manifested in a program, namely 

the Banyuwangi Public Health Service Assurance Program or also can be called with 

JPKMB Program. The purpose of this program is providing primary health service for all 

community levels in Banyuwangi Regency regardless of social status or economic status.  

However, what we should observe here is not only limited to the goal of the program, but 

also the process of decision making of the JPKMB program. What is the underlying 

reason for the emergence of such programs and how is its process of emergence. Health 

issues are dynamic problems and will always revolve from time to time. This not only in 

developing countries but also developed countries such as the United States of America, 

health issues are hot topics within the presidential debate between Barrack Obama and 

Mitt Romney in 2012. Similarly in Indonesia health problems has always been an 

interesting topic for discussion on the political agenda, such as general elections. 

 

Health programs raised ahead of elections have always seemed populist to win public 

sympathy. Free health assurance program is the main attraction for the middle and lower 

class society. As happened in 2005, in Banyuwangi Regency. One of the candidates of 

the local general election was Ratna Ani Lestari, using free health service issue as a 

priority program in political campaigns. Of course this has become a powerful magnet to 

attract the sympathy of the people of Banyuwangi Regency. Given the data based on the 

Local Government of Banyuwangi Regency (2012), regional minimum wage in 

Banyuwangi during 2005 was IDR 517.500 or approximately equivalent to USD 51.75. 

This was exacerbated by above 14% inflation (hyper inflation) making prices soared. 

During moments people simply have limited income, with the rising prices purchasing 

power becomes very low, including the ability of people to access health services. Life 

expectancy of Banyuwangi people in 2005 is also still low, approximately 66.44 years. 

Difficulty gaining access to public health service resulting high morbidity number in 
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Banyuwangi Regency dominated by diseases such as tuberculosis, leprosy, pneumonia, 

diarrhea, dengue fever, malaria and measles (www.banyuwangikab.go.id). 

 

This condition thus makes health issues an instant effective way for Ratna Ani Lestari to 

get local community support in the local general election. The offering of a free health 

service program was of course very tempting for people to ease the burden of their lives. 

And finally proved Ratna won the local general election by raising these local issues. 

Ratna‟s victory in the general local election certainly has implications for the necessity to 

implement the free health care program as soon as possible at any cost. This is because 

the people continue to collect Ratna‟s campaign promises, resulting to the immediate 

decision to launch a program which is the the Banyuwangi Public Health Service 

Assurance Program (JPKMB Program). Where the basic concepts in the JPKMB 

Program is preferably carried out free public health service at 45 Public Health Center 

(Puskesmas) are scattered throughout the Banyuwangi Regency area, which can easily be 

accessed by the public, so people do not have go all the way to the hospital. 

 

Basically, the benefits of the JPKMB Program is very important for the community in 

Banyuwangi Regency because based on a brief observation about the condition of health 

sector in Banyuwangi Regency, there was a number of problems found, among others the 

low income communities who cannot afford to get health service, lack of community 

awareness of the importance of health and the inadequate health infrastructure. So later 

through making the right decision these expected problems can be overcome. Based on 

the explanation above, it can be seen that the problems of the public health sector in 

Banyuwangi Regency requires serious attention. It is important to note as it will have 

implications for health security whether it is achieved or not in Banyuwangi Regency. 

Decision making to achieve health security in Banyuwangi Regency through the JPKMB 

Program is interesting to study due to the presence of politicization within the decision 

making process, whereas health is a basic human need and implicated in increasing 

human productivity.  

 

 

Literature Review 

 

Decision Making 

 

Few concepts are debated in administration more frequently than decision making - how 

decisions are made; whom they are made by; why they are decided on in the first place; 

and what impact they have once the choice is made. Making a decision or decision 

making means choosing the best alternative from a variety of alternatives, whereas the 

alternative is not always all it contains positive consequences (Stillman II, 2000). 

Decision making is not synonymous with policy making. In public policy sciences, 

decision making is described as a stage where a government decision maker or an official 

decision making body selects a course of action or non-action among a small set of 

policy options identified at the policy formulation stage with a view towards policy 

implementation (UNEP, 2009). Decision making essentially involves the generation of a 

set of alternatives and the choice of the most appropriate alternative for execution by 

answering the following important questions: what decisions must be made, who will 

make them, how and what resources will be allocated, and how will the situation will be 

http://www.banyuwangikab.go.id/
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measured and revisited in the dynamic environment in which the system will be 

operating (Bhushan & Rai, 2004). 

 

In determining whether a good alternative than other alternatives should be the 

benchmark. This can be a benchmark in political decision making such as ideology and 

the constitution, laws, available budget, and human resources. At the time of taking a 

decision, the decision maker will never be separated from the way of thinking, how to 

analyze a problem, and how to apply the things that have been studied previously. So, 

based on the various definitions of the above can be concluded that decision making is a 

process in establishing a best decision, logical, rational, and ideally based on data, facts, 

and information from a number of alternatives to achieve the goals set by the smallest 

risk, effective, and efficient to be implemented in the future. 

 

Models of Decision Making 

 

The first model is rational approach. Rational approach basically put forward the idea 

that the government is the decision maker must choose decision that provide the best 

benefit for the community. Decision making of rational approach model in generally has 

been attributed to Harold D. Lasswel. In his book The Future of Political Science. 

Lasswell posited seven significant phase of decision making, namely the intelligence 

phase, the promoting or recommending phase, the prescribing phase, the invoking phase, 

the application phase, the appraisal phase, and the terminating phase (Shafritz & Russell, 

2005). 

 

The second model is incremental approach. This approach assumes that decision making 

is a variation or continuation of past policy. According to the observations of Dye 

(Wahab, 2008), there are a number of reasons why it can be argued that the decision 

maker tends to choose incremental approach model. First, because the decision maker 

generally faces internal obstacles that are not easy, that does not have the time, skills, or 

sufficient funds to carefully examine all alternatives. Second, the decision maker 

generally accepts the validity of previous decisions. Third, in programs that already exist 

there can be massive investment that prevents radical changes. And fourth, this approach 

is considered to have a high level of political feasibility. 

 

The third model is mixed scanning. Limitation of the rational and incremental approach 

models to bringing public policy experts looking for new alternatives. There is even a 

split the difference compromise model that combines the two. Mixed scanning is the 

decision making model put forth by Amitai Etzioni (Shafritz & Russell, 2005). Etzioni 

developed combined scanning mixed models to bridge the various shortcomings, both 

rational and incremental approach models, by combining elements of both. Such 

combined models provide more space for innovation rather than incremental approach 

model, without unduly burdened by the demands of the rational approach model is not 

realistic. Etzioni says further that decisions like these are more common in the reality of 

decision making. 
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Health Security and JPKMB Program 

 

With the demise of the cold war, new concept of security that addressed not only the 

military realities of the contemporary world but also the political, economic, and social 

realities was developed (Snyder, 2008). As one element of security that is needed by 

humans is health security. As we know that human beings cannot possibly live without 

health. Human security concept consists from economic security, food security, health 

security, environmental security, personal security, community security, and political 

security (UNDP, 1994). As one element of security that is needed by humans is health 

security. It is because in era of globalization threats to health represent a more prominent 

insecurity than ever. Indicators of health security dividing in three indicators, namely 

impact, outcome and output indicators (National Development Planning Agency, 2012). 

Health security entails the protection against illness, disability, and avoidable death. 

Health security is more than just a physical being or not just the absence of disease, but 

as a completely physical, mental, and social will being (Commission on Human Security, 

2003). 

 

In order to achieve health security in Banyuwangi Regency the local government made a 

decision, namely the Banyuwangi Public Health Service Assurance Program (JPKMB 

Program). Based on Decree of the Banyuwangi Regent No.13 Year 2011, the 

Banyuwangi Public Health Services Assurance Program (JPKMB Program) is a program 

launched by the Government of Banyuwangi Regency to fulfill the primary rights of 

Banyuwangi citizens and the protection in the field of health care in order to improve 

health status by shifting the burden of proper retribution health service costs. So that 

primary outpatient in the public health center level and its network for society are borne 

by the Banyuwangi Regency Government. 

 

 

Methodology 

 

This research is based on a qualitative type and descriptive approach. Qualitative method 

is the chosen type for this research, as a set of non-statistical inquiry techniques and 

processes used to gather data about social phenomena (McNabb et al, 2002). Qualitative 

method emphasize in the theories and literature. Qualitative research concentrates on the 

study of social life in natural setting. Its richness and complexity mean that there are 

different ways of analyzing social life, and therefore multiple perspective and practices in 

the analysis of qualitative data (Punch, 2004). 

 

The objectives of this research are conducted to find out, describe, and analyze the 

decision making of JPKMB Program to achieve health security in Banyuwangi Regency. 

The research site was Department of Health, Local Parliament, and Non-Governmental 

Organization that focus on the health sector in Banyuwangi Regency.  

 

The researcher conducted direct interviews with the informants and explore the data. 

With the communicative and dialogical interview to obtained the data with high 

accuracy. The number of informants of this research is 15 people, from the Department 

of Health of Banyuwangi Regency, Local Parliament of Banyuwangi Regency and from 

NGO Senyum Madina- an NGO engaged in health sector.  
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Informant from the Department of Health was selected because they are the apparatus 

with the background as health professionals directly involved in the decision making 

process of the JPKMB Program. While the informant of the Local Parliament are chosen 

because they are the ones directly involved in political campaigns, and they are the 

agency with the authority to approve or reject a program of local government, including 

programs for health. As for the informant from NGO Senyum Madina were chosen since 

this NGO functions as a control for the local government in making policies or decision 

in the health sector. 

 

Observation used to recheck the information was collected from the interviews. 

Documentation was the data collection technique to collect material from various 

documents in the form of books and documents that were related to problems in this 

research, and could later be used for more in-depth analysis, such as the JPKMB Program 

Annual Report, Preliminary Draft Documents of the Local Medium-term Development 

Planning (RPJMD) of Banyuwangi Regency, Health Profile Book of Banyuwangi 

Regency and Decree of Banyuwangi Regent No.13 Year 2011 about Guidelines for the 

Banyuwangi Public Health Services Assurance Program (JPKMB Program). 

 

 

Result and Discussion 

 

Result 

 

In Indonesia, health sector is one of the obligatory functions that must be implemented by 

the government of regency or city. In order to carry out the obligatory functions of local 

government in the health sector, the local governments of Banyuwangi Regency are 

required to make a decision that is able to meet the health needs of the local community. 

Since health is a very urgent matter, it is necessary the right decisions making from the 

decision maker.  

 

Generally, when referring to the results of interviews of the informant, the decision 

making of the JPKMB Program is carried out with the rational approach model. The 

informant stated that the JPKMB Program has been carried out with the in-depth 

analysis. The explanation and analysis of the decision making of the JPKMB program to 

achieve health security in Banyuwangi Regency according to the results of interviews 

with the informant and supported by sources other document are as follows.  

 

The decision making process starts from identifying existing problems and also 

identifying what things that are needed by the people who will provide input in the 

decision making process. At this stage, the government of Banyuwangi Regency seeks 

for the main problems of the social conditions within Banyuwangi Regency society. 

Banyuwangi regional development aims on improving the welfare of the people, which is 

indicated by the improvement in various indicators of human development. Based on the 

Preliminary Draft Documents of the Local Medium-term Development Planning 

(RPJMD) of Banyuwangi Regency period 2005 to 2010 and also earlier, it is known that 

the main problems experienced by people are the field of: (1) education and health, (2) 

poverty and unemployment, (3) revitalization of agriculture, tourism, and small medium 

enterprises (SMEs), (4) environment, (5) social protection, (6) infrastructure, and (7) 
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good governance. Therefore the Government of Banyuwangi Regency focuses its 

attention to the seven sectors. The reason is because the seven sectors are urgent sectors 

that directly relates to the public interest. As stated by the Head of Department of Health 

of Banyuwangi Regency Dr. Widji Lestariono, based on the RPJMD of Banyuwangi 

Regency period 2005 to 2010, the main problem is that a challenge to all civil servants in 

Banyuwangi Regency is to improve the quality of health, education, and others. 

Therefore, the Department of Health will devote all ability to realize the health quality 

improvement (Interview, April 27, 2013). 

 

The second phase is where the decision maker collects a variety of data and information 

on the issues identified in the previous phase. Data or information obtained from the 

stakeholders involved in the decision making process. There is the Department of Health 

in Banyuwangi Regency, Local parliament of Banyuwangi Regency, and the community 

who are represented by the Non-Governmental Organization (NGO) that focus on the 

health sector in Banyuwangi Regency. In this case is the NGO Senyum Madina, where 

NGO Senyum Madina is the only one NGO who is engaged in the field of health in 

Banyuwangi Regency. According RPJMD of Banyuwangi Regency period 2005 to 2010, 

health and education are first rank issues contributing to the quality of human resources. 

If the quality of education and health is good, the quality of human resources will also be 

good. Quality of human resources in Banyuwangi Regency is still a serious problem. In 

order to improve the quality of human resources issues related to education and health 

must be addressed. Health is one of the important issues. This situation is exacerbated by 

the low expectations of food patterns, the pattern of food intake, and nutritional 

adequacy, including access to clean water. In addition to infant and maternal mortality 

are still quite high. In such circumstances is a challenge in improving the quality of 

health service in Banyuwangi Regency. Therefore, in this case the decision maker must 

obtain valid information about whether it is most needed and expected in the field of 

public health. As stated by Vice Chairman of Commission I, Local Parliament of 

Banyuwangi Regency Mr. Eko Susilo Nurhidayat, that to get people's aspirations 

directly, every members of parliament fell straight down to meet constituents. From there 

we get the information that one of the things that are needed by the public is free public 

health service. We further express the people's aspirations to Banyuwangi Regent 

(Interview, April 24, 2013). The statement was then supported by other statements 

expressed by the Head of the Legislation Division, Local Parliament of Banyuwangi 

Regency Mr. Ahmad Saeho that every member of Local Parliament must have a 

constituency that elected them. For that every member of Local Parliament will drop 

straight down to meet the aspirations of its constituents to obtain or determine the needs 

of the people they represent. From there known that free health service is needed by most 

people of Banyuwangi Regency (Interview, April 24, 2013). 

 

The third phase is where the decision maker analyzes the situation based on data obtained 

from the previous stage. Thus, with more accurate data obtained in the previous stage, 

analysis of the situation made by the decision maker will be more accurate as well. This 

drives the decision maker to use some alternative to capture the aspirations of the 

community, either through the Department of Health of Banyuwangi Regency, Local 

Parliament of Banyuwangi Regency, or through NGO Senyum Madina that has been 

engaged in health sector. After the decision maker collects a variety of data and 

information on Promoting and Recommending Phase, the next step is to analyze the 
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existing situation in the field based on the data and the information collected. Based on 

the analysis of data and information that has been collected in the previous phase is 

discovered fact shows that the majority of population in the Banyuwangi Regency 

wanted free health service. Based on the interview result with the several member of 

Local Parliament of Banyuwangi Regency, screening of community aspirations results 

conducted by the constituents of Banyuwangi Regency, about 65% wanted a free health 

service. While the remaining 20% would increase the health infrastructure, 10% want 

add of health workers, and 5% did not know. As proposed by Vice Chairman of 

Commission I, Local Parliament of Banyuwangi Regency Mr. Eko Susilo Nurhidayat 

that the Local Parliament of Banyuwangi Regency get the data about 65% of wants a free 

health service, 20% would increase the health infrastructure, 10% want add of health 

workers, and 5% did not know (Interview, April 24, 2013). This statement is reinforced 

by the Secretary of local Parliament of Banyuwangi Regency Mr. Soedirman. He 

describes that based on the results of the activities of aspiration search from the 

constituents that were carried out by members of Local Parliament, about 65% of the 

public wants a free health service. The remaining seeks for quality improvement in 

infrastructure, increasing the number of health workers, and others do not know. This 

proves that free health service is desperately needed by the people in the Banyuwangi 

Regency (Interview, April 12, 2013). Banyuwangi Regency people's economic condition 

is still not stable yet also one of the considerations about the need for free health service 

in Banyuwangi Regency. Another reason is, beside it is the obligation of local 

governments to provide the best healthcare to the community, but will also occur if the 

acceleration is more attention to health indicators of health service for all community 

levels, whether poor or capable. 

 

The fourth phase is making some alternative or developing option that allows 

overcoming the problems identified in the previous phases. As mentioned in the 

prescribing phase, that the thing most needed and expected by the community in the 

health sector is the presence of free health service. And then the decision maker makes 

possible alternatives in order to meet the community need about the free health service 

for all community levels. The alternatives were raised by the decision maker to make free 

health services for the community are among others: (1) fully followed the Public Health 

Insurance program (Jamkesmas) which has been declared by the national government 

through the Ministry of Health Republic of Indonesia, (2) creating a new program that 

provides primary and secondary health service entirely for the poor community, and (3) 

creating a new program that provides primary health service for all community levels. 

The third alternative is prepared by the decision maker or local government of 

Banyuwangi Regency to meet the community needs about free health service.  As 

revealed by the Head of Department of Health of Banyuwangi Regency Dr. Widji 

Lestariono that there are several ways that makes it possible to provide free health 

services to the people of Banyuwangi, among other things: maximizing Jamkesmas 

Program fund financed from the national budget, or set aside from the local budget to 

provide primary and secondary health service to poor people or could also provide 

primary health service for the entire community in Banyuwangi Regency (Interview, 

April 27, 2013). The explanations are supported by other explanation by the Head of 

Program Preparation Sub-section in the Department of Health of Banyuwangi Regency 

Mrs. Novita Fitri Astuti that to get around the provision of free health service, the 

government of Banyuwangi Regency and Department of Health has been setting up some 
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possibilities. For example, by maximizing Jamkesmas Program launched by the central 

government. Another possibility is to provide primary and secondary health service for 

poor people or for the whole society but only primary health service (Interview, April 4, 

2013). 

 

The fifth phase is making evaluating criteria for the alternatives that have been 

formulated in the previous phase. This is to see how the level of appropriateness when 

applied. At this stage, the decision maker must establish criteria to evaluate each 

alternative carefully. This is important because the evaluation criteria set by the decision 

maker will be very influential on the alternative chosen in which to achieve health 

security in Banyuwangi Regency. The assessment criteria to each alternative are a review 

of several aspects, among others: (1) program coverage, (2) economy (effectiveness and 

efficiency), (3) administrative (legality and political acceptability), and (4) human 

resources. Preparation of the evaluation criteria as described by the Head of Department 

of Health of Banyuwangi Regency Dr. Widji Lestariono that to determine which 

alternative is chosen for provide free health service for the community, decision maker 

set some specific criteria, such as: program coverage, economy, administrative, and 

capabilities of the available human resources. Based on those criteria, decision maker try 

to find the best alternative (Interview, April 27, 2013). 

 

After that the decision maker will analyze three alternatives that already exist with the 

four assessment criteria. The analysis of each alternative with the four criteria is as 

follows. Starting from the first alternative, fully followed the Public Health Assurance 

Program (Jamkesmas) which has been declared by the national government through the 

Ministry of Health Republic of Indonesia. As for the review from the program coverage 

aspect, Jamkesmas program is limited to the poor community, so that it does not cover 

the community in whole. Not to mention there are still many poor people who have not 

been recorded in the Jamkesmas program. More than that, the procedure to obtain free 

health service from Jamkesmas program tends to kink because many documents must be 

prepared as a letter from the government of village, government of sub-district, and 

others document. From the economic aspect, the Jamkesmas program fairly easy for the 

Local Government of Banyuwangi Regency because has been provided by the national 

government from national revenue and expenditure budget (APBN) through the Ministry 

of Health, so it can be said to be more effective and efficient than other alternatives. 

From administrative aspect, Jamkesmas program is a program that has clear legal 

reference to the Minister of Health Decree No. 125/Menkes/SK/II/2008 on Guidelines for 

the Implementation of Public Health Insurance Program. So it can be said that 

Jamkesmas program is legal and has politically acceptable. Meanwhile, from the human 

resources aspect, health service professionals have been available in Banyuwangi 

Regency, so any programs that run will not be a problem. 

 

The second alternative is creating a new program that provides primary and secondary 

health service entirely for the poor community. Review from the program coverage 

aspect, creating a new program that provides primary and secondary health service 

entirely for the poor community is limited to the poor community, so as not to touch the 

whole community. From the economic aspect, creating a new program that provides 

primary and secondary health service entirely for the poor community make the Local 

Government of Banyuwangi Regency should prepare a budget that comes from local 
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revenue and expenditure budget (APBD). Necessary the budget was certainly not small, 

more than IDR 6.5 Billion. So from the aspect of effectiveness and efficiency is lower 

when compared to the first alternative. From administrative aspect, creating a new 

program that provides primary and secondary health service entirely for the poor 

community will reap the problem, it is because the Local Parliament of Banyuwangi 

Regency only approved if the free health service program is intended for the all 

community levels. So it can be said this alternative do not has politically acceptable. 

Meanwhile, from the human resources aspect, like the first alternative, health service 

professionals have been available in Banyuwangi Regency, so any programs that run will 

not be a problem. 

 

And the third or last alternative is creating a new program that provides primary health 

service for all community levels. From the program coverage aspect, creating a new 

program that provides primary health service for all community levels can touch the 

whole community. So that will realize free primary health service for all community 

levels. From the economic aspect, creating a new program that provides primary health 

service for all community levels also make the Local Government of Banyuwangi 

Regency should prepare a budget that comes from local revenue and expenditure budget 

(APBD). But certainly not the amount needed for the second alternative, because the 

primary health service does not require the big cost like secondary health service, just 

about IDR 6.5 Billion per year. So that from the aspect of effectiveness and efficiency 

can be said that this alternative is quite effective and efficient. From administrative 

aspect, creating a new program that provides primary health service for all community 

levels will be can accepted by the Local Parliament of Banyuwangi Regency. It is 

because the Local Parliament of Banyuwangi Regency wanted that free health service 

program is intended for the all community levels. So it can be said that this alternative 

has a good political acceptable. While from the human resources aspect, like the first and 

second alternative, health service professionals have been available in Banyuwangi 

Regency, so that any programs that run will not be a problem and running well. And it is 

basically it can be said that the current number of health workers in Banyuwangi 

Regency is enough although it would be better if added with qualified personnel. When 

compared in more detail, the three alternatives analyze using the four assessment criteria 

can be seen in the table below: 

 

Table 1 

Assessment of Alternatives  

 

Alternatives 

Assessment Criteria 

Program 

Coverage 
Economy Administrative 

Human 

Resources 

Fully followed 

the Public Health 

Insurance 

Program 

(Jamkesmas) 

- √ √ √ 
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New program that 

provides primary 

and secondary 

health service for 

the poor 

community 

- - - √ 

New program that 

provides primary 

health service for 

all community 

levels 

√ √ √ √ 

Source: Analysis result of the researcher from interview result 

 

Based on the analysis, the selected alternative is creating a new program that provides 

primary health service for all community levels. The program is then called with the 

Banyuwangi Public Health Service Assurance Program or in other words can be called 

with JPKMB Program. This is as described by the Head of Department of Health of 

Banyuwangi Regency Dr. Widji Lestariono that from the several alternatives available, 

ultimately the choice fell to creating a new program that provides primary health service 

for all community levels. The choice is based on the rigorous analysis. Then the program 

is called with the Banyuwangi Public Health Service Assurance Program or JPKMB 

Program (Interview, April 27, 2013). 

 

The last phase is acting on the selected decision. In this case, whether the selected 

alternative can provide good public health services, improving the quality of public 

health or in other words to achieve health security in Bayuwangi Regency. Free health 

service in Banyuwangi Regency through the JPKMB Program is one of the decisions 

issued by the Banyuwangi Regent in order to improve public health status in Banyuwangi 

Regency. This decision received positive feedback from the community of Banyuwangi 

Regency. This is evidenced by the growing number of outpatient treatment visits in 

public health centers (Puskesmas) and networks across the Banyuwangi Regency from 

time to time. To see whether the health security in Banyuwangi Regency can be achieved 

or not through JPKMB Program we can see from some of the indicators, among others: 

visite rate, child immunization coverage, coverage of maternal visit, coverage of births 

assisted by health personnel, and nutrition coverage. People who come to the Puskesmas 

not only for get the treatment but also people who want to ensure their health without 

waiting for the pain. The community response is certainly very encouraging for the 

decision maker or service provider. It shows that JPKMB Program has been able to 

improve health security in Banyuwangi Regency. As described by Dr. Widji Lestariono 

that acting on the decision of the JPKMB Program can give the value of the 

accomplishments that have been achieved. Such as visit rate, coverage of nutrition, and 

others. This also encourages the public awareness, so that people do not have to wait for 

their illness to occur then check their health, yet many people come to the Puskesmas 
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taking advantage of the free medical check-up. It shows awareness of health is getting 

better (Interview, April 27, 2013). The same statement was conveyed by the Head of 

Health Service Section, Department of Health of Banyuwangi Regency Mr. Hadi Sutoyo 

that for free health service through JPKMB Program, we can see the accomplishments 

that we've got. Increasing of visit rate, child immunization coverage, coverage of 

maternal visit, the coverage of births assisted by health personnel, and nutrition coverage 

is living proof. Recognized or not the JPKMB Program give good impact on the efforts to 

achieve health security in Banyuwangi Regency (Interview, April 8, 2013). 

 

Discussion 

 

The results of the interviews with the informant imaging as if decision making of the 

JPKMB Program has been carried out by a process of analysis and careful in-depth 

consideration. The imaging process was actually able to be done successfully with the 

detailed elaboration of the informant from the beginning of the emergence of the health 

issue until the advent JPKMB Program as a result of the decision making process. These 

are the phenomenon that occurs if seen only through the surface of the problem. But if 

we look at the origins of the free health program which was later renamed the 

Banyuwangi Public Health Service Assurance Program or in other words can be called 

with the JPKMB Program it was actually loaded with political content. Political content 

in here includes populist programs aimed to draw public attention to certain interests.  

 

Why this politicization of health occurs is due to free health service which often becomes 

hot topic in the political campaigns of local general elections in various regions in 

Indonesia. This topic was proved to be a powerful for winning local general elections. 

Free public health service often politicized and played by the candidate of regent or 

major to gain public sympathy and interest. No exception in Banyuwangi Regency. In the 

2005, Ratna Ani Lestari, regent candidate promoted by the non-parliamentary party has 

won the local general elections in Banyuwangi Regency, because she included free health 

service issues in her political campaign. Regardless of any other factors, this was proven 

by the community that mentions Ratna‟s victory as a result of the campaign issue that she 

took. By offering the free health service program, Ratna Ani Lestari was able to attract 

the attention of the public. 

 

Political campaign using health issues as a major program to become the key to success 

Ratna Ani Lestari in winning the general local election. This happens because in 2005 the 

people of Banyuwangi were experiencing a difficult period, as mentioned earlier that in 

2005, the minimum wage in Banyuwangi is IDR 517.500 or approximately equivalent to 

USD 51.75. The community‟s income which was relatively low compared to other 

regions in Indonesia is increasingly a burden for them due to hyper inflation to over 14%. 

The condition is clearly a burden on society due to inflation, which then causes prices to 

soar. Rising prices are causing people economically burdened. Let alone to access health 

services, to meet their daily needs the community should calculate more carefully and 

sparingly. Difficulty gaining access to public health resulting in high morbidity is high in 

Banyuwangi. Diseases such as tuberculosis, leprosy, pneumonia, diarrhea, dengue fever, 

malaria and measles became a serious problem in Banyuwangi. That is the reason why 

health service costs can be a financial burden for the community. 
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Since health service costs became a financial burden for the community, then the 

emergence of a free health program offered by Ratna is as if it was fresh air for them. If 

the community was able to access free health service, the economic burden of the people 

will certainly be reduced. Previously the community‟s budget was allocated to health 

service, then after the free program this budget can be used to meet other needs. In 

addition, people of Banyuwangi have been craving for affordable and quality health care. 

That is the reason why health issues successfully used as a tool in the towing community 

support Ratna‟s political campaigns. 

 

After Ratna won the local general election, then Ratna should immediately implement the 

free health service program, since during political campaigns Ratna has promised to 

implement the free health program as soon as possible. This resulted in the decision 

making of the JPKMB Program done in haste and without in-depth analysis. According 

one of the members of the Executive Team of JPKMB Program, Dr. Juwana Njatasaputra 

state that political content in JPKMB program was very thick. Basically there is no in-

depth analysis of the program. Regent Ratna at that time just trying to fulfill her promises 

during the political campaign without thinking apparatus ability to implement the 

program.  Health apparatus just called and ordered to carry out the program directly. 

Regardless ready or not to run the program, it seems no matter for Regent Ratna. That 

she knew, free health service program or JPKMB Program should be run as soon as 

possible (Interview, April 4, 2013). Not only Dr. Juwana Njatasaputra stating about it. 

Other informant also stated the same thing. Among other the Chairman of NGO Senyum 

Madina, Mr. Aguk state that actually the JPKMB Program preparation is much 

underdone. It is happen because the JPKMB Program is run with haste. Regent Ratna 

already burdened with her promise during the political campaign, which will provide free 

health care. So regardless the health apparatus are ready or not, the program should be 

run (Interview, April 4, 2013). 

 

More than that, another problem that arises is Decision Letter for free health service 

which she was released judged not procedural because it was made without the approval 

from the Local Parliament of Banyuwangi Regency. Even the health workers who will be 

in direct contact with the free health service program did not talk or discussion regarding 

the program. The official as of the Department of Health just called to meet by Ratna Ani 

Lestari and immediately ordered to provide free health service. This happens because the 

Regent Ratna has already tied up with a campaign that he was selling programs when 

local elections in Banyuwangi Regency, is one of them free health care. Of course this 

issue is considered a popular issue for most people in the middle of a shattered economy.  

If we look and analyze carefully, decision making process of the Banyuwangi Public 

Health Service Assurance Program (JPKMB Program) to achieve health security in 

Banyuwangi Regency tend to use the decision making of Rational Approach model. This 

is because they claim that the decision-making based on deep analysis and thought before 

the program appears. However, if it is true? It becomes dubious when some of the 

informants actually said that decision making of the JPKMB Program for Achieve health 

security in Banyuwangi Regency was not as mentioned as above and even apparently 

done in a hurry. Local government of Banyuwangi Regency at that time was led by 

Regent Ratna as if to force the program to be implemented without thorough analysis.  
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If we analyze carefully, models of decision making that is used in the decision making of 

the JPKMB Program to achieve health security in Banyuwangi Regency is not using the 

rational approach model as described by several related officials, but tend to use 

incremental approach model. The reason is because the decision maker does not have 

enough time, intellectual, or costs sufficient to perform the analysis based on the rational 

approach model.  

 

Incremental approach model can be considered as a pragmatic approach to decision 

making that is used when dealing with time, the availability of information, and funds are 

available, while the decision maker faced with uncertainty. Dealing with time in here is 

limited time. Limited time in the decision making of the JPKMB Program is because the 

Regent Ratna Ani Lestari as the decision maker at the time it must take the free health 

service program because it was already promised in the political campaign of the local 

general election 2005. The limited time will give a great influence on the availability of 

information. The time constraints make the decision maker does not have sufficient time 

to obtain the accuracy of the information about what is most needed by the community 

and how strategies to run a free health service program for the community. 

 

Regarding the funds are available, the decision maker cannot freely determine the 

amount of funds used for the free health service program or JPKMB Program because to 

reach the budget available and the frequent conflicts of interest with the Local Parliament 

of Banyuwangi Regency. As we all know that in order to approve the budget, the district 

requires the approval of the local parliament. The result can be imagined if the regents 

are often in conflict with the interests of Local Parliament, it launched programs to be 

blocked. Decision making of incremental approach model becomes increasingly clear 

used by the decision maker because, as has been described at length and width above that 

the decision making of the JPKMB Program filled with political content. This approach 

is considered to have a high level of political feasibility. Based on this analysis, the 

researcher concluded that the decision maker of the JPKMB Program tend to be more 

using incremental approach models, rather than rational approach model.  

 

In addition, decision making of rational approach model was still done despite it being a 

formality. Although it can be said that whatever the result of the analysis will not give 

any effect because the decision had been taken earlier. The stages in the decision making 

model of rational approach model is use after the resulting decision. It is intended that as 

in order to the decision taken by the local government of Banyuwangi Regency has been 

through the stages of in-depth analysis and careful thought. Although once again, 

whatever the result will not give effect because the decision has been designated. And the 

analysis can be set such that decisions regarding JPKMB Program seen as a decision that 

is really the best. So that much easier for the local government of Banyuwangi Regency 

or the decision maker in the accountable for the programs that they produce. So here, the 

core of point is the decision maker tends to use the decision making of incremental 

approach model in generating decision making of the JPKMB Program. But on one side 

the decision maker also use the decision making of rational approach model even though 

just for formality. 
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Model used in the decision making of JPKMB Program is also not mixed scanning 

models, because mixed scanning models is a model which compromised or a 

combination between rational approach model and an incremental approach model before 

the decision is resulted. While in the decision making of the JPKMB Program is using 

incremental approach, the model is used to make decisions. While the rational approach 

model is used as a formality after the decision step generated by the decision maker. So 

because the incremental approach model and rational approach model used in a different 

time, so it is clear that the decision making of the JPKMB Program is not using the mixed 

scanning models. 

 

But however, when seen from the results that have been achieved during the JPKMB 

Program running shows quite encouraging achievement. This is demonstrated through 

the five indicators that visit rate, child immunization coverage, the coverage of maternal 

visit, the coverage of births assisted by health personnel, and nutrition coverage from 

year to year continues to show improvement. This is because of several evaluations and 

improvement of service quality in the JPKMB Program especially since 2010 

Banyuwangi Regency led by new Regent, Abdullah Azwar Annas. When we look at the 

various improvements and achievements in the JPKMB Program, the researcher 

concluded that health security in Banyuwangi Regency can be achieved. 

 

 

Conclusion 

 

One of the indicators in the development of a country is the increased quality of citizen‟s 

health. In order to improve the quality of citizen‟s health, takes the form of public policy 

action by the government, especially by the right decision making. Decision making is 

one of the most central processes in organizations and a basic task of management at all 

levels. Based from the results of interview with several informants, it was concluded that 

decision making of the JPKMB Program done in several stages to get the best decision by 

applying rational approach model. Based on whole process of the decision making, the 

selected alternative is creating a new program that provides primary health service for all 

community levels which then called with the Banyuwangi Public Health Service 

Assurance Program or JPKMB Program.  

 

But if we analyze carefully, models of decision making that is used in the decision 

making of the JPKMB Program to achieve health security in Banyuwangi Regency is not 

using the rational approach model as described by several related officials, but tend to 

use incremental approach model. In addition, decision making of rational approach 

model is still done even though just a formality. Although it can be said that whatever the 

result of the analysis will not give any effect because the decision had been taken earlier. 

And because the two models are used in different times, it is also clear that the decision 

making models used is not the mixed scanning models.  

 

Decision making of the JPKMB Program is not through a mature process.  This happens 

because the health issue is politicized became the main campaign material by one of the 

candidates who compete in local general elections of Banyuwangi Regency. 

Consequently after the candidate has been elected, the candidates should run the free 

health service program immediately, no matter what way. Political campaign using health 
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issues as a major program was able to become a key success Ratna Ani Lestari political 

campaign, due to the health costs that was a burden to society. Public demand for 

affordable and quality health service was utilized by Ratna to attract support from local 

communities so that they can win the local general election in Banyuwangi Regency.  

 

 

Recommendation 

 

Decision making of the JPKMB Program should be transparent. This is necessary to 

prevent irregularities, particularly the politicization of health. As already mentioned 

above that the decision maker claims the model used is rational approach models. But the 

facts on the research field suggest that the decision making model used is the incremental 

approach models. Decision maker should explain to the public the truth about the process 

in the decision making of the JPKMB Program. In addition, develop a good 

communication between the Local Government of Banyuwangi Regency and Local 

Parliament of Banyuwangi Regency is also very important. With a good communication, 

it is expected that there will be harmonization between local government and local 

parliament. 
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Abstract 

 

 Integrated planning is more needed by government today because of the 

complexity of problems and limited resources. Integrated planning can tackle the 

problems by giving comprehensive solution and provide how much resources are needed 

to reach the goal. Integrated planning approach is implied to provide better tools to guide 

actions towards the development of cities, improvement of human conditions, and 

ultimately a better urbanism. Malang City is the second largest city in East Java province. 

Malang City’s vision is to realize Malang City as good quality education city. However, 

Malang City’s problems became complex because this city had grew up as the center of 

education, tourism and industry. So the research focused on integrated planning in 

Malang City based on Malang City’s vision, strategic planning, operational planning, 

budgeting planning and also integrated planning among stakeholders in Malang City to 

achieve Malang City’s vision as the city of Education. The case study of Malang City 

showed that various sectors acknowledge but didn’t pay much attention to Malang City’s 

vision as City of Education in their plans; however, regional mid- term development 

planning by Malang City’s Planning Agency clearly mentioned this vision.  

 

Keyword: Integrated Planning, Malang City, Malang City’s Vision, City of 

Education 

 

 

 

A. INTRODUCTION 

  Nowadays cities are seen as motors for the sustainable development of 

Indonesia. Cities play an important role in the national economy, as more than half of the 

Gross Domestic Products are generated from the cities
5
. However, city governments in 

Indonesia face urban development issues such as traffic congestion, slums, and crime. 
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 Jakarta Post.2011.Indonesia’s urban development challenges source: 
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challenges.html It is accessed on November, 4, 2012. Page:1 
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 All city governments need planning because they have limited resources. Since 

the situation and condition are uncertainty, government must predict and control their 

available resource in the future. The need for planning is simplified as two basic words; 

interconnectedness and complexity. 

 Practically, planning is characterized into many different specializations, 

disciplines and scale. However, the city still suffers from city problems for instance: 

urban sprawl, traffic jam, unequal distribution of services, social and economic 

distribution, inequitable education, and resources depletion
6
. These problems still 

happen, grow up, and are more complicated. Based on this fact, some scholars propose 

about formulating more integrated approaches to planning to deal with complex city 

realities. 

 Two key reasons are identified to support the formulation of a new integrated 

planning practice. First, planning practice is heterogeneous
7
 Different and separate 

planning disciplines seem to obstruct planning practitioners to confront complex urban 

problems. However, this idea creates more complicated process on planning because it 

comes from different expertises and makes any single problem broader to other scale.

  

 Second, the planning is implemented in many sectors for different objectives, at 

different scales and areas
8
. However, the planning for some scale and sector will cause 

more serious and complex problem. This condition shows the importance of the 

integrated planning approach in urban development planning process. 

 Integrated planning is more needed by government today because of the 

complexity of problems and limited resources. Integrated planning can tackle the 

problems by giving comprehensive solution and provide how much resources are needed 

to reach the goal. Integrated planning approach is implied to provide better tools to guide 

actions towards the development of cities, improvement of human conditions, and 

ultimately a better urbanism. 

 Malang City is the second largest city in East Java province, since 1962 Malang 

City had motto “Tri Bina Cita Kota Malang”. The motto is comprised of (1) Education 

City; (2) Industry City and (3) Tourism City. Malang City’s vision for 2009 - 2013 is to 

Realize Malang City as good quality education city.  

So it is very important to investigate integrated planning approach on Malang 

City’s vision as the city of education. Integrated planning means process to interlink 

other planning scale and sector and also the process in ensuring participation of all 

stakeholders. The researcher was interested in conducting research on Analyzing an 

Integrated Planning Approach: A Case Study of Malang City’s Vision as the City of 

Education. This research focused to investigate integrated planning in Malang City 

among Malang City’s vision, strategic planning, operational planning, budgeting 

planning and also integrated planning among stakeholders in Malang City. 

 

 

 

 

                                                           
6 Gustav Visser. 2001. Social Justice, Integrated Development Planning and Post-apartheid Urban 

Reconstruction, Urban Studies. Page: 4. 
7
 Edgar Pieterse. 2002. From divided to integrated city? Critical Overview of the Emerging Metropolitan 

Governance System in Cape Town, Urban Forum. Page: 12. 
8 idle 

http://en.wikipedia.org/wiki/East_Java


 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 83    - 

 

B. RESEARCH METHODOLOGY 

 In this study, the researcher used qualitative approach to describe the exact nature 

/ something happened and took place on the research conducted. The reason to use 

descriptive research was to describe, illustrate in a systematic, factual and accurate 

statement of the facts and the relationship between phenomenon. It also directed at the 

individual's background and a holistic (whole). So this case did not isolate the individual 

or organization into a variable or hypothesis, but viewed it as part of wholeness. 

The data analysis was generated from interviews, observations, and documentary 

analysis. In order to collect data by interviews, the researcher determined several key 

informants. Accordingly, interviews were held between March and May 2013 with some 

key informants such as the officers Malang City Department of Education, Department of 

Health, Department of Industry and Commerce, Department of Tourism and Culture, 

Environment Agency, Department of Asset and Budget, Legislative Board, Malang 

Corruption Watch and Citizen Forum for Education (as Non-Governmental 

Organization) and also Society/Citizen. The other sources were secondary data collected 

from the relevant Acts, regulations, documents, archives, and literatures related to the 

case study during the period 2009 – 2013 and also reports, books, and other written 

documents related to the research focus 

 

C. THE PROCESS TO INTEGRATE OTHER IN THE CASE OF MALANG 

CITY’S VISION AS THE CITY OF EDUCATION WITH OTHER PLANNING 

SCALE AND SECTOR 

 

Regional midterm Development Planning 

Malang City’s vision for 2009-2013 was made based on Mayor's vision, mission 

and general analysis of Malang City. In addition, the Government paid attention to the 

dynamics in the process of formulation of participatory planning, so that planning is a 

commitment and a reference for all stakeholders in Malang to achieve its goal within 

next five years.  

Malang City’s vision on Regional mid-term Development Plan 2009-2013 was to 

Realize Malang City as good quality education city. Regional Mid-term Development 

Plan had important position to be guidance for other plans and it became the foundation 

to achieve the goals and objectives of regional development for 5 (five) years.    

Malang City’s Strategic Planning Scale on Education Sector 

Strategic planning has been adopted by public agencies particularly in response to 

similar problems and circumstances faced by private corporations, particularly those 

posed by a rapidly changing environment
9
. 

Malang City’s strategic plan is the planning for 5 (five) years. It consists of 

regional economic framework, program, activities, performance indicator, indicative 

budget ceiling for each local government department and agency, Units and sectors. 

Strategic Planning included vision, mission, objectives, strategies, policies, programs, 

and development program and activities. 

                                                           
9 Bryson, J.M. 1995.Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening 

and Sustaining Organizational Achievements, San Francisco, Jossey Bass.page. 57). 
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Figure 1 Integration between Vision and Mission of Mayor (Regional mid Term 

Development Planning with Strategic Planning
10

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor had his own vision and mission within Regional Mid-term Development 

Plan. Then Regional Mid-term Development Plan vision and mission was transformed 

into aims and objective then development program (program priority). All of them were 

followed by strategic planning that we could see on the figure because Mayor's vision 

and mission would be useless when the work unit didn;t implement the vision into their 

planning document (strategic planning). 

The researcher would describe and analyse between vision and mission, aims and 

objective, development program (program priority) of Mayor compared with vision and 

mission, aims and objective, program/activity priority of Head of Department of 

Education. 

Researcher analyze that Mayor’s vision and mission (Mid-term Development Plan) 

key point is quality education city, it has meaning education is directed to produce human 

resources that have a competitive advantage in terms of control, utilization and 

development of science and technology, and has a global perspective with local 

knowledge. The vision and mission has been followed by Head Department of Education 

vision and mission so the integration are implemented surely and Head of Department of 

Education vision and mission (strategic planning) articulated Mayor vision and mission 

more operational. 

                                                           

10 Integration between Midterm development Planning and Strategic Planning (The Researcher compiled 

fourth enclosure of Internal Ministry Regulation No. 54/2010 about the implementation of Government 

Regulation No. 8/2008 about Stages, Procedure, monitoring and evaluation of Development Planning) 
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Mayor’s aims and objectives (Mid-term Development plan) were followed clearly 

by Head of Department of Education Aims and objective (strategic planning) but in the 

Mayor program priority (Mid-term Development Plan) was not articulate and followed 

clearly by Head of Department of Education program priority (strategic planning) 

because as the researcher mentioned in figure above that Mayor program priority (Mid-

term Development Plan) mentioned: (1) Improving the quality of education personnel; 

(2) Improving the quality of management education; (3) Equity of access and educational 

facilities; (4) Equitable distribution of educational facilities; (5) Increase in non-formal 

education; (6) Increase community access to library; (7) Management and preservation of 

local archives the of Department of Education program priority (strategic planning) only 

articulate 3 (three) program priority: (1) Equity and expanding access to education; (2) 

Programs to improve the quality, relevance and competitiveness: (3) Program 

governance, accountability and public image. So Head of Department of Education 

program priority (strategic planning) doesn’t integrate some program priority such as: 

Increase in non-formal education; Increase community access to library and Management 

and preservation of local archives. 

Malang City’s Operational planning scale 

Operational planning was a process which sets forth the institution’s objective for 

one to three year period. For that short period, especially for the fiscal year upcoming, 

the plan describes major activities and desired outcomes. Ideally, the operational 

planning should represent concrete incremental steps in desired strategic directions
11

. 

Malang City’s operational planning was planning for 1 (one) year. It consists of 

regional economic framework, program, activities, performance indicator, indicative 

budget ceiling for each Local Government Agencies, Units and sectors, it called RKPD 

(Operational Planning).  

Operational Planning was the elaboration of the Regional mid Term Development 

Planning. It contained regional economic framework, work plans, program/activities 

priorities development and funding. 

Important point on integrated planning between operational planning and Regional 

Mid-term Development Plan was programs / activities in Mid-term Development Plan 

must tranform into programs / activities in operational planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Allison, Michael and Kaye, Jude. 2005. Strategic Planning for Nonprofit Organizations A Practical 

Guide and Workbook. second edition. Compass Point Nonprofit Services. John Wiley & Sons, Inc. 

Page:7. 
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Figure 2 Integration Between Mid Term Development Planning and Operational 

Planning
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priority for Regional mid term Development planning was the annual theme of 

local government's development agenda towards the target between 5 (five) year. This 

annual theme derive through operational planning development program/activities. 

Data showed that most of the department and agency is focus on their function and 

obligation. Every department and agency didn’t have any programs which support 

Malang City’s vision as the city of education. Integrated planning between Malang City’s 

vision as the city of education and operational planning wasn’t created in Malang City 

because there isn’t any program about Malang City as the city of education in department 

and Agency except department of education. 

 

 

                                                           
12 Integration Between Mid Term Development Planning and Operational Planning (The Researcher 

compiled fifth enclosure of Internal Ministry Regulation No. 54/2010 about the implementation of 

Government Regulation No. 8/2008 about Steps, terms of compilation, monitoring and evaluation of 

Development Planning) 
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Malang City’s Budgeting planning 

Budgeting has three primary purposes: (1) to distribute resources from one 

organizational unit to another, a function which involve explicit choices among various 

alternative distributions; (2) to translate plans into action; and (3) to serve as a control 

mechanism for achieving both internal and external accountability
13

 

Malang city's budgeting planning is the local government's annual financial plan 

that discussed and mutually agreed by the Malang city's budgeting planning is the local 

government and parliament. The main function of budgeting is a budget planning should 

be directed to resolve development issues through the financing of the development 

program. Budgeting planning also used to control activities, inspection and supervision 

of local finance 

 

Figure 3 

Compilation of Malang Budgeting Planning for Education and another sector 2009-

2013
14

 

 

 

Malang city’s budgeting planning provided biggest allocation for education sector 

but Department of Education still had many complaints and still couldn’t give best 

service for citizen. The citizens wanted to recieve education service freely and no other 

payment in school system. This means that Department of Education still implemented in 

wrong direction to use biggest budget allocation because the allocation could not achieve 

free service of education for all. 

Malang City’s budgeting planning wasn’t clearly integrated with Malang City’s 

vision as the city of education even the biggest allocation for education sector but most 

budgets for education were used for indirect expenditure. Indirect expenditures did not 

directly affect citizen development. 

 

 

                                                           
13 J. K.Caruthers and M.Orwig. 1979. Budgeting in higher education. Washington,  D.C.: American 

Association for Higher Education. page: 355 
 
14 Figure 3. Malang City Budgeting Composition 2009- 2013 the researcher compiled from Malang City 

Budgeting Planning on 7 May 2013) 
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D. INTEGRATED PLANNING AMONG STAKEHOLDERS BY MUSRENBANG 

Integrated planning should be participatory planning process aimed at integrating 

sectoral strategies in order to support the optimal allocation of scarce resources between 

sectors and geographical areas and across populations in a manner that promoted 

sustainable growth, equity and the empowerment of the poor and the marginalized
15

. 

In case of Malang City the tool to integrate their stakeholders was Musrenbang 

(Discussion for Development Planning). This agenda gave chance for all stakeholder to 

give comments or suggestion to development planning document. Musrenbang was one 

of the effective means for planning combining bottom up with top-down planning that 

was expected to create the conditions that allowed every member of the community to 

develop skills and creativity in working to achieve a common goal. In these 

circumstances, government, community and business group to engaged jointly in the 

development process from creating the concept, plan, implement, monitor and maintain 

development outcomes. 

 

An explanation of the stages musrenbang starting from Village, sub District, City 

Forum on education and planning forums was as follows: 

 

 

Musrenbang mechanism was only used for the formalities and aims to fulfill the 

mandate of the law only. Musrenbang mechanisms haven’t touched on the essence of 

participatory planning whereas participatory is the key to the integrated planning.  

Participatory planning process was a process of top-down planning and bottom up 

development plans are aligned through Musrenbang at the village level, district level and 

city level. Musrenbang important was an important instrument in the development 

planning process, so technically in the implementation of development decisions jointly 

formulated and implemented in accordance with the levels of government. Musrenbang 

mechanism was only done to propose without a feedback system that provides guidance 

and information after the proposal is approved or agreed upon at the highest level 

Musrenbang. 

                                                           
15 V. D. Waldt2007. Municipal management: Servicing the people. South Africa: Intra and Co. Ltd.. page: 

5 
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In order to realize empowerment, well-being and independence of the people, it 

needs to be supported by the development of participatory management. On government 

behavior tartan takes the government is honest, open and democratic responsibility. 

While the community level needed to develop mechanisms which provided opportunities 

community participation in decision-making for the common good. In this connection, it 

is expected that the development of participatory management based on the principles of 

empowerment, openness, accountability, sustainable, participatory, efficient, effective 

and inspirational. 

E. CONCLUSION  

The case study of Malang City has shown that various sectors hadn’t given 

attention to Malang City’s vision as City of Education into their plans, however regional 

midterm development planning had mentioned this vision clearly.  

Department of Education Strategic planning hadn’t integrated some program 

priority such as: Increase in non-formal education; Increase community access to library 

and Management and preservation of local archives.  

Operational planning shows that most of department and agency didn’t have any 

programs which support Malang City’s vision as the city of education except department 

of education. So there isn’t integrated planning between Malang City’s vision as the city 

of education and operational planning. 

Budgeting planning hadn’t integrated with Malang City’s vision as the city of 

education even the biggest allocation for Education Sector but most budgets for 

education used for indirect expenditure. Indirect Expenditures which is not directly 

affected citizen development. 

Musrenbang mechanism is only used for the formalities and aims to fulfill the 

mandate of the law only. Musrenbang mechanisms haven’t touched on the essence of 

participatory planning whereas participatory is the key to the integrated planning.  

Researcher gave some suggestion for integrated planning approach will be better 

implemented in the future for Malang City as follows: 

1. Blending between planning documents. The combination between planning 

documents. The efforts to improve integration and synergy with establishment is 

done by creating a path between plans drawn up by the local governments for 

Regional midterm development planning, strategic planning on Department and 

Agency, operational planning and also between the planning documents and the 

budget document.  

2. Collaborate between sectors. All sectors can be directed to refer to the mission to 

be achieved by the use within the government in a way they are not mutually focus 

on their own business but work together and support each other to realize Malang 

city as the city of education. 

3. Obtain pure aspirations of the people. Musrenbang is the most effective way to get 

people's aspirations but Musrenbang implementation requires a lot of improvement 

so as to obtain the pure aspirations of the people. 

4. A system of post-Musrenbang City. This system aims to disseminate the results of 

decisions made in the city Musrenbang. So far, there is no structured system that 

tries to provide information on the results Musrenbang at the city level. So it must 

be used Musrenbang Post system to give information and socialization to the 

citizen about the result of final Musrenbang 
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ABSTRACT 

 

 According to the record of world ranking between 2008 and 2013, University of 

Brawijaya had achieved the rank of 2472 in world class university in 2008 and the 

ranking was rose up to 2152  in 2009. University of Brawijaya achieved 2026 in 2010, 

then following year University of Brawijaya declined to 2085  in 2011. In 2013, 

University of Brawijaya achieved the ranking of 1254. 

 One of the major role of international academic cooperation of University of 

Brawijaya include becoming an outstanding world class university and able to take active 

part in national development through education. The main function is to increase the 

member of foreign student studying at UB. 

 The stakeholders play many roles depending on their duties. The role of rector 

was to lead the university to be a world class university. The rector explained that 

international cooperation of University of Brawijaya had been handled by UB 

International Office. Moreover, double degree office and faculties promoted international 

cooperation.  

 The Director of International Office, Director of Double Degree Program, and 

some vice deans explained supporting and inhibiting factors. They explained that the 

budget of international cooperation included government scholarship, university budget, 

and foreign support. They explained that some financial obstacle, included limitation of 

budget university and money delay of government scholarship. Moreover, they explained 

that human resources obstacle was english language skill. Officers in faculties explained 

that miscommunication often happened, especially between university and faculties, 

among officers themselves. Moreover, some faculties did not coordinate with 

international office of the university. The external obstacle was obscurity of international 

academic cooperation, obscurity of scholarships, obscurity of contries where partners 

university. 

Keyword: World Class University, International Academic Cooperation 
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A. INTRODUCTION 
 

 World class universities are academic institutions committed to creating and 

disseminating knowledge in a range of disciplines and fields, delivering higher education 

at all levels, serving national needs and furthering the international public good (Altbach, 

2009; Liu, 2009). The Indonesian government has currently supported 17 universities to 

become leading universities in Indonesia such as the University of Indonesia (UI), 

Gadjah Mada University (UGM), the Institute of Technology of Bandung (ITB), Bogor 

Agricultural University (IPB), Airlangga University, Diponegoro University, University 

of Brawijaya (UB). By doing this, these universities have received financial support 

opproximately 70 billion rupiah to upgrade their institutions to become the world class 

universities (Subkhan, 2010).  

 This research has chosen UB as a unit of study because the university has vision 

to become an outstanding world class university and has its capacity to take active part in 

national development through education, research and community service. Moreover, the 

government has supported the university to become a world class university as one of its 

public policy. The main obstacle of UB to be world class university is that the university 

still lacks research reputation, international presence, leveraging alliances and networks. 

 International academic cooperation is a group of activities undertaken by higher 

education institutions through multiple methods and collaboration in issues of 

institutional policies and management; training, research, outreach and coordination for 

mutual strengthening and institutional projection, the improvement of teaching quality; 

the growth and transfer of scientific technological knowledge; and the contribution 

towards cooperation aimed at development (Sebastian, 2004 cited in Torres et al, 2010). 

 The major concerns of international academic cooperation within UB is the 

coordination among stakeholders, especially faculties and officers. There are both 

internal and external factors partly that support or inhibit international academic 

cooperation. The internal factors include human resouces, budget resouces, and 

management, while the external ones mostly include government and foreign support. 

 

B. RESEARCH OBJECTIVES 

 

 In order to understand how to achieve the world class university of UB, this 

research has set 3 objectives as follows. 

1. To describe the development of UB and its achivement as world class 

university. 

2.  To study the role and functions of international academic cooperation of UB. 

3. To analyze supporting and inhibiting factors that have impact on international 

academic cooperation of UB. 

 

C. DEFINING WORLD CLASS UNIVERSITY 

 

 The term of world class university is not clear or generally accepted. However, 

most scholars agree that world class universities are academic institutions committed to 

creating and disseminating knowledge in a variety of disciplines and fields, delivering 

higher education at all levels, serving national demands and furthering the international 

public goods for the betterment of the society. 
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Figure 1 Characteristies of world class university (Jamil, 2006, p. 11) 

 

 Seeking to define the term of world class university, figure 1 shows the crucial 

attributes. Scholars have identified key attributes which world class universities have and 

which regular universities do not possess, including highly qualified faculty, talented 

students, excellence in research, quality teaching with international standards, high levels 

of government and non-government funding, academic freedom, autonomous governance 

structures and well-equipped facilities for teaching, research, administration and student 

life (Altbach, 2011). Based on the above elements, Salmi (2009)  proposes three 

complementary sets of factors in world class universities: a high concentration of talent, 

abundant resources, and favourable and autonomous governance. That is to say, a world 

class university should select and attract the best students and the most qualified 

professors and researchers, to possess abundant and diversified funding sources that offer 

a rich learning and research environment, and to provide favourable and autonomous 

governance that encourage strategic vision and innovation so as to respond effectively to 

the demands of a fast changing global market. 
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Figure 2 The framework (made by researcher on December 30, 2013) 

 

 The framework in figure 2 depicts the components of how to be a world class 

university. Demand for university to engage in internationalization in order to become a 

major world class university. The university needs to implement teaching, research, and 

social services. The university should support international academic cooperation to 

become a major compliment of university excellence. In other words, there are three 

crucial factors within the university that support world class university including human 

resources, budget resources, and management. 

 

D. SUPPORTING INTERNATIONAL ACADEMIC COOPERATION 

 

 International academic cooperation becomes one of major contributions to 

world class universities. This cooperation is a group of activities undertaken by higher 

education institutions through multiple methods; an association and collaboration in 

issues of institutional policies and management; training, research, outreach and 

coordination for mutual strengthening and institutional projection; the improvement of 

teaching quality, the growth and transfer of scientific technological knowledge; and the 

contribution towards cooperation aimed at development. 

 The importance of inter-university cooperation lies not just in the free 

movement of staff and students, but in the creation and development of a wide range of 

strategic alliances that, among other options, provide essential ways of introducing new 

voices into the thinking of the university, of initiating new conversations that cross the 
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traditional faculty or administrative boundaries, of bringing new perspectives to bear; 

confer competitive advantage on the partners (Layton, 2004 cited in Chan et al, 2004). 

 

 

E. THEORITICAL FRAMEWORK USED FOR ANALYSIS  

 

 This research utilizes 2 theorical for analysis including 1) systems and 

subsystems theory and 2) stakeholders theory as follows. 

 

1. Systems and Subsystems Theory 

 

 Systems theory was introduced by biologist L. von Bertalanffy in the 1930s as a 

modeling devise that accommodates the interrelationships and overlap between separate 

disciplines. The reality is that when scientists and philosophers first tried to explain how 

things worked in the universe, there were no separate disciplines. There were simply 

questions to be answered. But as we started understanding more and more, the sciences 

broke down into chemistry, physics, biology, and then biophysics, biochemistry, physical 

chemistry, etc. so that related components of a problem were investigated in isolation 

from one another.  

 The systems theory introduced by von Bertalanffy reminds us of the value of 

integration of parts of a problem. Problems cannot be solved as well if they are 

considered in isolation from interrelated components. An enormous advantage systems 

analysts have in knowing the definitions of systems theory is that they present us with 

ideal guidelines for our initial familiarization with a new problem, which of course is a 

new system.  

 A system is a set of related components that work together in a particular 

environment to perform whatever functions are required to achieve the system's 

objective. A system is usually composed of self-contained but interrelated systems that 

are called subsystems. It is important to be able to recognise these subsystems, because 

understanding this interdependence is vital to developing a complete system. 

 

2. Stakeholders Theory 

 

In the mid-1980 a stakeholder approach to strategy came up. One focal point in 

this movement was the publication of Richard Edward Freeman. He is generally credited 

with popularizing the stakeholder concept. The title of the work is strategic management 

and only the subtitle is a stakeholder approach and came out in 1984. 

Stakeholders include those who work inside universty, those who are closely 

related to internal activities groups and those whose activities strongly affect the issue. 

(EC FAO, 2006 cited in Islamy, 2009). The traditional definition of a stakeholder is any 

group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s 

objective (Fontaine et al, 2006).  

Freeman’s work “Strategic Management: A stakeholder Approach” (1984) offers 

a managerial and practical scope and does not really constitute a theory. But it has 

constituted a base for the development of the stakeholder theory, witch have been widely 

developed since the 1980’s. Stakeholder concept gave rise to heterogenic theoretical 

developments which have been summarized in Donaldson and Preston Article “The 
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Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications” (1995). 

They suggested that the stakeholder theory literature can be seen as three branches: 

a. Descriptive approach: The aim is to understand how managers deal with 

stakeholders and how they represent their interests. The institution is viewed 

as a constellation of interests, some time competitive and some time 

cooperative.  

b. Instrumental approach: Study the organizational consequences of taking into 

account stakeholders in management examining the connections between the 

practice of stakeholder management and the achievement of various 

organization governance goals. 

c. Normative approach: Identification of moral or philosophical guidelines 

linked to the activities or the management of institution (Freeman, 1984). 

 

F. RESEARCH METHODOLOGY 

 

 The type of this research is descriptive by employing qualitative approach with 

indepth interviews and observation. The research site was conducted at University of 

Brawijaya, Malang city, Indonesia between March and November 2013. Key informants 

were rector, vice deans, officers, students, and parents. UB consisted of  16 faculties. 

Data analysis included three steps of activities, namely data reduction, data interpretation 

and conclusion or verification. In order to scrutinize the data validity, the research is 

based on four criteria was credibility, transferability, dependability, and conformability. 

 

G. RESEARCH RESULTS 

 

 University of Brawijaya (abbreviated into UB) was established 1957 as Higher 

Education Foundation of Malang, 1960 as Municipal University and later become a 

public university in 1963. UB is one of the leading universities in Indonesia with more 

than 50,000 students in various degrees ranging from the Diploma Programs, Bachelor’s 

Degree Program, Master’s Degree Program, Doctoral Degree Program, and Medical 

Specialist Program, in 16 faculties. UB campus is situated in the city of Malang, East 

Java. As a city of education, Malang has been developing rapidly. This seems to be 

inseparable from the glory of East Java in the past. 

 The name University of Brawijaya was granted by the President of the Republic 

of Indonesia through a letter sent on July 11, 1961. This name is derived from the title of 

King of Majapahit, a great kingdom in Indonesia from 12th to 15th centuries. UB 

transformed into a state university on January 5, 1963, following a Presidential Decree 

issued earlier in the same year. This date was later promulgated as UB's anniversary 

(specifically called Dies Natalies among Indonesian academic society members). 

 According to the record of world ranking between 2008 and 2013, UB had 

achieved the rank of 2472 in world class university in 2008 and the ranking was rose up 

to 2152  in 2009. UB achieved 2026 in 2010, then following year UB declined to 2085  

in 2011. In 2013, UB achieved the ranking of 1254. It is evident that UB has reached the 

criteria within world class university through the accomplishment e-journal management, 

international class, and international cooperation.  

 It is found that some faculties possess e-journal, international class, and 

international cooperation: the 15 faculties having e-journal, the 8 faculties having 
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international class, the 10 faculties having international cooperation, only one faculty no 

have e-journal, international class, and international cooperation. 

 One of the major role of international academic cooperation of UB is to become 

an outstanding world class university and to take active part in national development 

through education, research and community service. This international office supports 

improving governance and implementation of development programs to enhance the 

reputation of UB in the world of international higher education. It also increases 

awareness and participation of academic community in the effort to internationalize  UB. 

It helps the promote UB on the international science; enhance cooperation program with 

international agencies in education, research, and community service. 

 Moreover, main function is to increase the member of foreign student studying 

at UB. International Office handles university international cooperation, specially handle 

selection of foreign students. The International Office also handles immigration affair of 

foreign students. International Office cooperate with Immigration Office of Malang City. 

Lecturers who study abroad are taken care of and maintained by the International Office, 

while exchange students are not under the responsibility of the International Office, but 

maintained by faculty. International Office does not take care double degree/ joint degree 

program. 

 Cooperation agreement was realized by the Memorandum of Agreement 

(MoA). This cooperation agreement generally last at least 5 years. In order to have 

cooperation, both sides should have mutual benefits. University of Brawijaya and it 

counterpart universites agreement utilized linear union of partnership. Thus, counterpart 

universities who joined to do a cooperation should be any academic an organizations or 

universities that have been relatively equal. Such equality may be the purpose or mission, 

the amount / volume effort or organization, status, and legality.   

Each stakeholder who contributed to the achievement of world class university 

through international academic cooperation, therefore consisted of rector, deans, 

professors/lecturers, leader students, foreign students,  parents,  students. Each 

stakeholder was at least, affected by the other stakeholders in the system of University of 

Brawijaya. 

 The stakeholders play various roles depending on their duties. The role of rector 

was to lead the university to be a world class university. The rector explained that 

international cooperation of UB had been handled by UB International Office. Moreover, 

double degree office and faculties promoted international cooperation.  

 The Director of International Office, Director of Double Degree Program, and 

some vice deans explained supporting and inhibiting factors. They explained that the 

budget of international cooperation included government scholarship, university budget, 

and foreign support. They explained that some financial obstacle, included limitation of 

budget university and money delay of government scholarship. Moreover, they explained 

that human resources obstacle was english language skill. Officers in faculties explained 

that miscommunication often happened, especially between university and faculties, 

among officers themselves. Moreover, some faculties did not coordinate with 

international office of the university. The external obstacle was obscurity of international 

academic cooperation, obscurity of scholarships, obscurity of contries where partners 

university. 

  

 

 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 98    - 

 

H. CONCLUSION  

 

 University of Brawijaya (abbreviated into UB) was established 1957 as Higher 

Education Foundation of Malang, 1960 as Municipal University and later become a 

public university in 1963. According to the record of world ranking between 2008 and 

2013, UB had achieved the rank of 2472 in world class university in 2008 and the 

ranking was rose up to 2152  in 2009. UB achieved 2026 in 2010, then following year 

UB declined to 2085  in 2011. In 2013, UB achieved the ranking of 1254. It is evident 

that UB has reached the criteria within world class university through e-journal 

management, international class, and international cooperation. One of the major role of 

international academic cooperation of UB is to become an outstanding world class 

university and to take active part in national development through education, research 

and community service. 

 The stakeholders play many roles depending on their duties. The role of rector 

was to lead the university to be a world class university. The rector explained that 

international cooperation of UB had been handled by UB International Office. Moreover, 

double degree office and faculties promoted international cooperation.  

 The Director of International Office, Director of Double Degree Program, and 

some vice deans explained supporting and inhibiting factors. They explained that the 

budget of international cooperation included government scholarship, university budget, 

and foreign support. They explained that some financial obstacle, included limitation of 

budget university and money delay of government scholarship. Moreover, they explained 

that human resources obstacle was english language skill. Officers in faculties explained 

that miscommunication often happened, especially between university and faculties, 

among officers themselves. Moreover, some faculties did not coordinate with 

international office of the university. The external obstacle was obscurity of international 

academic cooperation, obscurity of scholarships, obscurity of contries where partners 

university. 

 The contributions of international cooperation of UB are internationalize 

university especially teaching, research, and social service; University of Brawijaya to be 

a world class university. The contributing role and fuctions of international academic 

cooperation to the world class university is very success.  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระดับความรู้ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับการให้การยอมรับ ระดับการน าผลการ
ประเมินไปใช้ กระบวนการ/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น าไปใช้จริง และศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวม 6 ท่าน 
และการใช้แบบสอบถามกับนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 282 ราย และเจ้าหน้าที่
ส านักงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 85 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติ 

ผลการวิจัย พบว่า ข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 มากกว่าระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2553 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวทางให้
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใช้ข้อบังคับฉบับนี้ร่วมกัน และต้องการลดปัญหาข้อร้องเรียนจาก
กลุ่มข้าราชการ จึงจัดท าเป็นข้อบังคับและก าหนดให้สอดคล้องกับก.พ.อ. ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยคนละฉบับ และระเบียบฯนั้นใช้
เฉพาะกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย จึงออกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ต้องอิงกับประกาศฯก.พ.อ.มากเท่ากับมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อ
เปรียบเทียบข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยมหิดลและระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับหลักการเขียน
ระเบียบ ข้อบังคับปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พบว่า ทั้ง 2 แห่งมีรายละเอียด
ตามท่ีหลักการระบุไว้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะมีรายละเอียดครอบคลุมและชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานควรพิจารณาบริบท
และปัจจัยแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นส าคัญ  และควรระบุรายละเอียดต่างๆไว้ ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการ ลักษณะของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยและการถ่วง
น้ าหนัก ค าจ ากัดความ แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลและข้อพึงระวัง ก าหนดวันและระยะเวลาการ
ประเมิน และการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูลด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากร มีความชัดเจนในเชิงนโยบายเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติที่มีทิศทางมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ การประเมินผลการปฏิบัติงาน, สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ, หลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
Abstract 
 

Performance Appraisal of Autonomous University: This is a case study of the 
performance appraisal rules of two main universities in Thailand - Mahidol University 
(“MU”) and Chulalongkorn University (“CU”).  The objective of the study includes an in-
depth analysis that employees have knowledge of the appraisal process, a level of 
acceptance among employees that this process applies to them, an understanding of 
the implementation of the process and finally, the difficulties that are faced by 
employees of both MU and CU regarding the Performance Appraisal. This research 
proposes to use a mixed methodology; a questionnaire that will focus on quantitative 
analysis and an interview with desk research that will focus on qualitative aspects. The 
Researcher interviewed 6 executives who set performance appraisal policy and also 
handed out questionnaires to a sample of 282 human resource officers in MU and 85 
human resource officers in CU. 
 The result of the research found that the appraisal process of MU is more similar 
to the practice of Civil Servants in Higher Education than that of CU. As MU applied the 
rules to both civil servants and university staffs employed there; whereas CU only 
implemented university rules to their staff. This is the reason why MU must adapt details 
of the rules for a civil servant to their employees, yet this is not the case for CU. The 
researcher has compared the rules of both MU and CU, applying the principle of 
effective writing performance appraisal rule. It is found that the rules of these two 
universities based upon these principles are a good sign for successful performance. 
 There are two practical recommendations in this research. Firstly, the university’s 
problem and environment should be considered before deciding on the rules of 
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performance appraisal. Additionally, the rule of performance appraisal should take into 
consideration the principles and reasons, objectives, policies, performance appraisal 
processes, performance appraisal forms and key performance indicators (“KPI”). KPI’s 
should include the meaning, guidelines and precautions of performance appraisal, the 
date and time of assessment and of feedback. This is anticipated to reduce some 
confusions that currently affect the appraisal process and will allow for better 
performance appraisal in practice. 
 
Keywords performance appraisal, Autonomous University, performance appraisal rules 
 
บทน า 
 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์กรสู่ความส าเร็จ เนื่องจาก “คน” คือ ผู้
ขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุเปูาหมาย คุณภาพของบุคลากร คือ สิ่งที่ท าให้องค์การก้าวหน้า ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งท้าทาย มีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร้าง
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมร่วมใจท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ต้องพิจารณาถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงานเมื่อเทียบกับ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปบริหารงานบุคคล (Judgmental Purpose) เช่น 
พิจารณาความดีความชอบ เลื่อนเงินเดือน และโยกย้ายต าแหน่งที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถน าไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง การ
ท างานให้ดียิ่งข้ึน (Developmental Purpose)  อีกด้วย ดังนั้นบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด วิธีการ หลักการของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงจะท าให้ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับแต่ละ
องค์การว่า วางวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้แนวทางใด และเน้นความส าคัญไปยัง
ทิศทางใด 

ส าหรับประเทศไทย ได้เริ่มพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักฐานชัดเจนมา
ตั้งแต่พ.ศ. 2471 เห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2476 พ.ศ. 
2495 พ.ศ.  2518 พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศใช้เพ่ือจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีคุณธรรม มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการของประเทศไทย 
ส าหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่างเช่น มหาวิทยาลัย เริ่มใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ .ศ.2507 และใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกา รพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) โดยมีเนื้อหาที่
เชื่อมโยงจากหลักการใหญ่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
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ในระยะเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง 
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เพ่ือความเป็นอิสระของการ
บริหารงาน ความคล่องตัว และความเป็นเลิศทางวิชาการ พ้นจากการด าเนินการภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆของหน่วยราชการที่มีระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติจ านวนมาก ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อการพัฒนา
ระบบการศึกษาของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และ
เมื่อเปลี่ยนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บริหารจัดการด้านงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐได้ตามระเบียบวิธีที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เอง รวมทั้งเป็นผู้จัดตั้งหรือยกเลิกหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ/สถาบัน โดยไม่ต้องขออนุมัติหน่วยราชการ
อ่ืนๆ และยังมีอ านาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้เองด้วย 

เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ต่างประสบปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ เช่น 
ปัญหาด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการก าหนดโครงสร้างของส่วนงาน ความสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน การยึดวิธีปฏิบัติตามระบบราชการ ท าให้ท างานไม่ยืดหยุ่น ตัวบุคคลที่ไม่ให้ความส าคัญ
กับข่าวสารหรือการท างานเพ่ือส่วนรวม และความไม่ชัดเจนในทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้น า  
ส าหรับด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า มหาวิทยาลัยต่างพบปัญหาที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน 
เช่น บุคลากรยังมีความกังวลต่อวิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมินยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ผู้ประเมินยัง
ขาดความเข้าใจเรื่องการประเมิน น าผลการประเมินไปใช้พิจารณาความดีความชอบเท่านั้น และยังไม่มี
การเชื่อมโยงผลการประเมินกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

ปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน าของประเทศ โดยจะศึกษาว่ามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) หลังจากออกนอกระบบมาระยะหนึ่งแล้ว มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใด ซึ่ง
จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน, กระบวนการ/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่น าไปใช้จริง, การน าผลการประเมินมาใช้ และปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ
อะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐอ่ืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3.  เ พ่ือศึกษาระดับการให้การยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4. เพ่ือศึกษาการน าผลการประเมินไปใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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5. เพ่ือศึกษากระบวนการ/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น าไปใช้จริงของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
6. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 
1. ทราบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
2. ทราบระดับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลกา รปฏิบัติ งานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3. ทราบระดับการให้การยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4. ทราบระดับการน าผลการประเมินไปใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5. ทราบกระบวนการ/วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น าไปใช้จริงของมหาวิทยาลัยมหิดลและ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
7. น าเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

8. เพ่ือน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยใน
ก ากับอื่นๆ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การยอมรับในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

3. กระบวนการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ น าไปใช้จริงของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 

4. การน าผลการประเมินไปใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 
5. ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้การยอมรับในระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลต่อกระบวนการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
น าไปใช้จริงและการน าผลการประเมินไปใช้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ระดับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับการให้การ
ยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การน าผลการประเมินไปใช้ และกระบวนการ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น าไปใช้จริง  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย 
 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ .ศ. 2507-
ปัจจุบัน รวมทั้งแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเปูาหมาย และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหาร ซึ่งท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 2 เดือน ในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ระยะที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  

 
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีดังนี้ 
 หนังสือต าราทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
 ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ 

คู่มือ ที่ เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
o คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวมระบบบริหารผลงานและ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2551 
o คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและค่า

เปูาหมาย พ.ศ. 2552 
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o หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ (ตามหนังสือส านักงานก.พ.ที่ นร.1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 
2552) 

o หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2553  

o ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

o ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 

ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาจากการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. กลุ่มผู้บริหาร ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติ งาน ได้แก่ รอง

อธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับด้านทรัพยากรบุคคล  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล และ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมจ านวน 6 ราย  

2. กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 282 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงานบุคคล ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ านวน 85 ราย 
  
 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากศึกษาจากประชากร  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้จึง
มี 2 เครื่องมือ คือ 1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 2. การใช้แบบสอบถาม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นรหัสตัวเลข และบันทึกข้อมูล

ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติดังนี้ 
3.1 Multiple Regression และ two-ways Anova ในการวิเคราะห์ทดสอบค่าความแตกต่าง

และค่าอิทธิพลของระดับความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานและระดับการให้การยอมรับ
ที่ส่งผลต่อระดับการน าผลการประเมินไปใช้และกระบวนการ/วิธีการประเมินที่น ามาใช้จริง โดยแบ่ง
ตามแต่ละกลุ่มพนักงานสายสนับสนุนของแต่ละมหาวิทยาลัย  

3.2 t –test ในการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ
การให้การยอมรับ ระดับการน าผลการประเมินไปใช้ กระบวนการ/วิธีการประเมินที่น ามาใช้จริงของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาศึกษาประมวลผล และน าเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขและศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางที่เสนอจากการให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาร่วมกันพิจารณา 
สรุปผลการวิจัย (ระยะที่ 1) 
  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  จาก
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ .ศ. 
2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน พ.ศ.2553 พบว่ามีหลักการส าคัญร่วมกันทั้งหมด 10 ประเด็น คือ ความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบการประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผลงานและสมรรถนะ ระดับคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บผลการประเมิน โดยผู้วิจัยใช้
ประกาศฯก.พ.อ.เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดข้อบังคับฯสอดคล้องกับ
ประกาศฯก.พ.อ.มากกว่าระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยมหิดล 
สอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ.ทั้ง 10 ประเด็น และมีก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปตามที่
ประกาศฯก.พ.อ.เปิดกว้างให้ ส่วนระเบียบฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ. 
5 ประเด็น คือ การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน องค์ประกอบการประเมิน ระดับคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ. 1 ประเด็น คือ รอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และมีประเด็นที่ระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุไว้ เหมือนประกาศฯก.พ.อ. 4 
ประเด็น คือ ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สัดส่วนของการประเมินผลงานและสมรรถนะ 
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คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บผลการประเมิน นอกจากนี้ตามระเบียบฯ
จุฬาลงกรณ์มีก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปตามท่ีประกาศฯก.พ.อ.เปิดกว้างไว้ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 กับหลักการเขียนระเบียบ ข้อบังคับ
ปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนดข้อบังคับฯและระเบียบฯส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการเขียนระเบียบ 
ข้อบังคับปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยการระบุหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการ ปัจจัยและการถ่วงน้ าหนัก ค าจ ากัด
ความ/การให้นิยามความหมายของค าศัพท์ต่างๆ แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลและข้อพึงระวัง 
ก าหนดวันและระยะเวลาการประเมิน และการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน ส่วนการก าหนดนโยบาย
และการอธิบายลักษณะของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ได้ระบุในข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยมหิดล
และระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 
อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553  โดยผู้วิจัยให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เป็นเกณฑ์หลักใน
การพิจารณา เนื่องจากเป็นมาตรฐานกลางที่ ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งท าให้สามารถน าไป
เปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปแล้วมีการก าหนดหลักเกณฑ์ เหมือนหรือ
แตกต่างจากส่วนกลางหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อศึกษาประกาศฯก.พ.อ. ข้อบังคับฯมหาวิทยาลัยมหิดลและระเบียบฯจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดข้อบังคับฯสอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ.มากกว่า
ระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์การประเมินฯร่วมกัน  ซึ่งประกาศฯก.พ.อ.ระบุว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการก าหนดให้เป็นข้อบังคับ ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยมหิดลใช้เป็นประกาศ จึงมีข้อ
ร้องเรียนจากข้าราชการบ่อยครั้ง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
บุคลากรทุกประเภท และมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก าหนดเป็นข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ. พร้อมทั้งมีการระบุเนื้อหาเพ่ิมเติมตามทิศ
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ทางการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีอ านาจในการ
ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้เอง 

ส าหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใช้กฎ ระเบียบเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคนละฉบับ โดยข้าราชการใช้ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยใช้
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 ซึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์และรายละเอียดในระเบียบฯดังกล่าว เพ่ือต้องการปรับเกณฑ์ให้
เป็นระดับสากล  ไม่ต้องอิงกับกฎ ระเบียบของราชการ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว อีก
ทั้งต้องการให้  ระเบียบฯดังกล่าวใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกต าแหน่ง จึงก าหนดขั้นตอน วิธีการและ
รายละเอียดต่างๆให้ชัดมากข้ึน 

จากแนวคิดของการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า มี
แนวคิดท่ีต่างกัน เนื่องจากระบบการปฏิบัติงานและปัญหาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นของ
ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน อีกท้ังความคาดหวังและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยก็แตกต่าง
กันด้วย ดังนั้นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงต้องขึ้นอยู่กับบริบทและ
ปัจจัยแวดล้อมขององค์การนั้นๆเป็นส าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ถ้ามหาวิทยาลัยยังคงใช้ประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 
2553 ซึ่งเป็นข้อก าหนดจากส่วนกลาง อาจจะท าให้ใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับมหาวิทยาลัยเป็นผู้
ก าหนดเอง ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 กับหลักการเขียนระเบียบ ข้อบังคับ
ปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนดข้อบังคับฯและระเบียบฯส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการฯ แต่ไม่ได้ระบุ
การก าหนดนโยบายและการอธิบายลักษณะของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อบังคับฯและระเบียบ
ฯไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ประกาศฉบับอ่ืนๆ ดังนั้นทั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรและก่อให้เกิดความชัดเจนในเชิงนโยบายเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีทิศทางมากขึ้น 

 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีอิสระในการบริหารงานบุคคลและสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เอง จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เหมาะสม
กับบริบท ปัญหาที่เกิดขึ้นและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยตนเอง โดยควรพิจารณาถึงความชัดเจน
ของรายละเอียดการประเมิน ตามหลักการเขียนระเบียบ ข้อบังคับปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของนายอลงกรณ์ มีสุทธา และนายสมิต สัชฌุกร ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเด็น คือ 1. 
หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. นโยบาย 4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการ 5. 
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ลักษณะของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. ปัจจัยและการถ่วงน้ าหนัก 7. ค าจ ากัดความ 8. แนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินผลและข้อพึงระวัง 9. ก าหนดวันและระยะเวลาการประเมิน และ 10. การแจ้งและ
หารือผลการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการฯมีความชัดเจนและมีเนื้อหาครอบคลุมแล้ว จะ
น ามาซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ตรงตามเปูาประสงค์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยล าดับต่อไป
ผู้วิจัยจะศึกษาว่า เมื่อน าการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้จริงแล้วเป็ นอย่างไร ประสบกับปัญหา
อะไรบ้าง ต่อยอดด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ก ากับด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือได้ข้อมูลประเด็นต่างๆที่
ครบถ้วน รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันใช้จริงตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงการด าเนินการ 

 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากหลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งงานวิจัย
ชิ้นนี้ศึกษาเพียง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ควร
ศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอ่ืนๆด้วย ว่าหลังจากออกนอกระบบแล้ว มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอะไรบ้าง อะไรคือปัจจัยที่ท าให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นแบบนั้น และเมื่อน าไปใช้ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างไรบ้าง นอกจากจะศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ควรศึกษากฎ 
ระเบียบด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือความครบถ้วนของ
เนื้อหาที่เก่ียวข้องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
สมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) โดยท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารการประชุมขององค์การ และเอกสารอ่ืน ๆ ขององค์การที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการสัมภาษณ์
และการท าสนทนากลุ่มกับบุคลากรภายใน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเนื้อหา (Content 
Analysis)  ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
สมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) นั้น มีการวางแผนด าเนินการก่อนลงมือ
ปฏิบัติในทุกขั้นตอน โดยมีการเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน อีกทั้งมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอจนสามารถบรรลุเปูาหมายที่องค์กรตั้งไว้ ซึ่ง
การด าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพด้วยวงจร Deming จึงส่งผลให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะขององค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างแก่องค์การมหาชน
องค์การอื่น 
ค าส าคัญ สมรรถนะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, วงจรคุณภาพ 
 
Abstract 
 

 The objective of this article is to study the evolution of the human resources 
development’s process according to Competency approach of Highland Research and 
Development Institute (Public Organization). This study was conducted through In-depth 
interview, focus group and including documentary research. The data were analyzed by 
content analysis and the result of this study found that the evolution of the human 
resources development’s process according to Competency approach of this 
organization was planned before acting and allowed their employee to participate in 
every stage and every process were monitoring regularly, finally, they achieved their 
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goal. Their action is according to Deming’s cycle and this is why this organization is 
accepted to be the role model for other public organization.  
Keywords Competency, Human resources Development, Quality cycle 
 
บทน า 
 
 หนึ่งในภารกิจส าคัญของรัฐ (Function of State) คือ การจัดท าบริการสาธารณะ (Public 
Service) เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนด้วยการจัดระเบียบให้กับสังคมและดูแลความสงบ
เรียบร้อยในสังคมเพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างปกติสุข แต่เมื่อบริบททาง
สังคมมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการก้าวกระโดดของการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันตลอดเวลา ท าให้การด าเนินงานในการให้บริการหรือการ
จัดท าบริการสาธารณะของราชการแต่เพียงฝุายเดียวไม่สามารถสนองตอบหรือครอบคลุมความต้องการ
ของสาธารณชนได้ทั้งหมด หรือได้ทันเวลาเพราะระบบราชการของไทยเป็นระบบที่มีการด าเนินงานที่เต็ม
ไปด้วยระเบียบการและขั้นตอนต่าง ๆ ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการจัดท าบริการสาธารณะ ในขณะที่
รัฐวิสาหกิจก็มีการด าเนินกิจการเพื่อรองรับภารกิจในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม ที่มีลักษณะเป็น
การผลิตและจ าหน่ายสินค้า โดยมุ่งที่การหารายได้หรืออย่างน้อยคือสามารถด ารงองค์การอยู่ได้ในระดับที่
เหมาะสม  ดังนั้นจึงท าให้เกิดหน่วยงานรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการในการให้บริการ
สาธารณะที่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจไม่สามารถตอบสนองได้ หน่วยงานดังกล่าวคือ องค์การ
มหาชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)หรือ Highland Research and Development 
Institute (Public Organization) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยเน้นการสนับสนุนและการขยายผลงาน
โครงการหลวง ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่ สูงของประเทศไทย 
(ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556: สื่อออนไลน์) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้  ผ่านการน าสมรรถนะมาเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์การและบุคลากร โดยในปี 
พ.ศ.2552 เป็นครั้งแรกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดท าสมรรถนะ 
(Competency) เพ่ือน ามาพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดท าเป็นรูปเล่มพจนานุกรมสมรรถนะ อัน
ประกอบด้วยรายละเอียดของ สมรรถนะองค์การ สมรรถนะหลักของบุคลากร และสมรรถนะกลุ่มงาน 
รวมทั้งมีรายละเอียดของแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan- IDP) 
ประกอบด้วย ดังนั้นจึงท าให้องค์การมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554: 114)  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลต่อเนื่องมาทุกปี และภายหลังจากการน าสมรรถนะมาใช้ในปีแรก ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  มีคะแนนจากการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการขององค์การมหาชน ในปี 2553 ในมิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ถึง 
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4.7608 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และในปีงบประมาณ 2555 ทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้ยกให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) เป็นตัวอย่างตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้แนวทางสมรรถนะตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2555  

การที่การด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และถูกจัดเป็นตั วอย่างในคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2555 ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะท าการศึกษาว่า การได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างแก่องค์การ
มหาชนอ่ืน ๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีพัฒนาการของกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะอย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางต่อองค์การมหาชนองค์การอ่ืนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 

 
ทราบพัฒนาการของกระบวนการกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพ่ือสามารถใช้เป็นตัวแบบให้องค์การมหาชนอื่นได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีหน่วยในการศึกษาวิจัยคือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. กลุ่มเปูาหมาย คือ บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ทั้งที่เป็น
บุคลากรระดับปฏิบัติงาน นักวิชาการ หัวหน้างาน และผู้บริหาร 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จะท าการเก็บข้อมูลจากข้อมูล 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าการวิจัยภาคสนาม (Field Research) และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการท าวิจัยเอกสาร 
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(Documentary Research) จากเอกสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) และใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเนื้อหา (Content Analysis)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)หรือ Highland Research and Development 

Institute (Public Organization) แต่เดิมถูกจัดตั้ งขึ้น เป็นส่วนราชการระดับกอง  ในส านักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ยกฐานะเป็นส านักพัฒนาเกษตรที่สูงตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยราชการที่
ท ามีหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการและประสานงานโครงการหลวง และปฏิบัติงาน
สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในด้านต่าง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556: 
สื่อออนไลน์ ) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ส านักพัฒนาเกษตรที่สูงได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ใน
รูปแบบองค์การมหาชน เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีการประสานความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยเน้นการสนับสนุนและการขยายผลงานโครงการหลวง ในการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทย โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
, 2556: สื่อออนไลน์ ) 

วิสัยทัศน์ (Vision) ในการด าเนินงานปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
คือ มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง 
2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่าและ

สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง 
3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในการฟ้ืนฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม 

4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่
สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าว 
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5) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

6) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์  
1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
2) ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4) ยุทธศาสตร์โครงการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ประกอบด้วยส านักหรือหน่วยงานหลัก 
7 ส านัก ได้แก่  

1) ส านักวิจัยประกอบด้วยกลุ่มงานเพ่ิมผลผลิต กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และกลุ่มบริหารจัดการงานวิจัย 

2) ส านักพัฒนา ประกอบด้วยกลุ่มงานสนับสนุนโครงการหลวง กลุ่มปฏิบัติงานขยายผล
โครงการหลวง ศูนย์จัดการความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้และกลุ่มงานตลาด 

3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ประกอบด้วย ฝุายวิชาการและสวน ฝุายการตลาดและกิจกรรม 
และฝุายอ านวยการ 

4) ส านักงานกรุงเทพฯ 
5) ส านักแผนงานและสารสนเทศประกอบด้วย กลุ่มแผนงานและพัฒนาโครงการ กลุ่มติดตาม

และประเมินผล และศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
6) ส านักอ านวยการประกอบด้วย ฝุายคลัง ฝุายพัสดุ ฝุายอาคารและสถานที่ ฝุายบุคคล ฝุาย

ธุรการและประชาสัมพันธ์ 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

แม้ว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จะเคยเป็นหน่วยราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก็ตาม แต่สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ก็ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ผ่านการน า
ระบบสมรรถนะมาเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์การและบุคลากร โดยในปี พ .ศ. 2552 เป็นครั้งแรกที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดท าระบบสมรรถนะ (Competency) เพ่ือ
น ามาพัฒนาบุคลากรขององค์การ ซึ่งในการจัดท าระบบสมรรถนะนี้  ได้มีการก าหนดสมรรถนะหลักของ
องค์การ(Organization Competencies) และก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Employee 
Competencies) รวมทั้งก าหนดสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Competencies) ไว้ครอบคลุมทั้ง 
ทักษะ ความรู้และคุณลักษณะ เพ่ือรองรับและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
และองค์การ ต่อมาในปี พ.ศ.2554 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับถ่ายโอน
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ภารกิจให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ท าให้หน่วยงานต้องมีการปรับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การเพื่อรองรับหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน 

 
การจัดท าสมรรถนะ (Competency) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เริ่มให้ความสนใจในการน าแนวทางสมรรถนะ

มาใช้ในองค์การตั้งแต่ปี 2549 โดยการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ได้มีการ
มอบหมายให้ที่ปรึกษา ท าการสืบค้นจากสื่อออนไลน์เพ่ือท าการเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) 
กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ไม่พบข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ดังนั้นทางคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและที่ปรึกษาจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าควรว่าจ้างผู้มี
ประสบการณ์จากภายนอกองค์การมาเป็นผู้จัดท าเรื่องดังกล่าวให้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์การและการบริหารจัดการโดยน าแนวคิด
สมรรถนะ (Competency) มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  

ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะองค์กร และสมรรถนะหลัก
ของแต่ละต าแหน่ง รวมทั้งออกแบบเครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมินสมรรถนะ เพ่ือหาช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency gap) และออกแบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแนวทางสมรรถนะ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2551) 

การก าหนดสมรรถนะองค์กร (Organization competency) ได้ศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และท าการก าหนดและน าเสนอสมรรถนะองค์กรให้ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันฯ พิจารณา ทั้งนี้ได้ข้อสรุปสมรรถนะองค์กรในการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ครั้งที่ 4/ 2551 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ให้
สมรรถนะองค์กรของสถาบันฯคือ 1) องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) องค์การที่มีความเป็นมืออาชีพ และ 3) 
องค์การที่มีความสามารถในการจัดการและประยุกต์ความรู้สู่การพิจารณา 

การก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของสถาบันฯ ท าโดยส ารวจการก าหนด 
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาสมรรถนะหลัก 
จากนั้นจึงก าหนดนิยามให้แต่ละสมรรถนะหลัก แล้วจึงก าหนดระดับสมรรถนะของสมรรถนะหลัก 
(Proficiency Level) รวมทั้งให้นิยามความคาดหวังแต่ละระดับ ขั้นต่อมา ก าหนดสมรรถนะในหน้าที่
รับผิดชอบ (Functional Competency) โดยก าหนดแนวทางการออกแบบงาน (Job Design) โดย
จัดแบ่งกลุ่มงานภายในสถาบัน และระดมความคิดจากกลุ่มบุคลากรทุกระดับ แล้วจึงจัดท านิยามของ
สมรรถนะในหน้าที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน แล้วจึงก าหนดระดับสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ  จากนั้นจึง
สร้างคู่มือแบบประเมินสมรรถนะ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการประเมิน แล้วจึงน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาเป็นแนวทางวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และก าหนดแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร (ตวงพร ไชยชนะ, สัมภาษณ์) 

หลังจากได้กรอบการจัดท าสมรรถนะและมีการประเมินสมรรถนะเพ่ือหาช่องว่าง และวาง
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) แล้ว ทางสถาบันฯ ได้ตาม
ตัวชี้วัดตามข้อตกลงกับส านักงาน ก.พ.ร. ด้านบุคคล พ.ศ. 2552 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้   
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1) มีการประเมินขีดสมรรถนะต าแหน่งงานหลักทุกต าแหน่ง พร้อมทั้งวิเคราะห์ Competency 
Gap รายบุคคล 

2) น าผลการประเมินขีดสมรรถนะต าแหน่งงานหลักและผลการวิเคราะห์ Competency Gap 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

 3) มีการพัฒนาบุคลากรตาม core Competency และ Functional Competency ไปบ้างแล้ว 
รวม 5 หลักสูตรและจะส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลพร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินการ 

 4) ก าหนดเปูาหมายจ านวนบุคลากรที่มีผลการประเมินขีดสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้นหรือ
เหมาะสมกับต าแหน่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  

 5) บุคลากรจ านวน 10 คน มีผลการประเมินขีดสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้นหรือเหมาะสมกับ
ต าแหน่งโดยได้มีการคัดเลือกบุคลากรที่เป็น Talent Group จ านวน 10 คน โดยมีเกณฑ์สรรหาและ
คัดเลือกดังนี้คือ เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีความหวังใหม่กับสถาบัน
ได้ และมีอายุไม่เกิน 45 ปี โดยแบ่งเป็น อายุต่ ากว่า 35 ปี จ านวน 5 คน และ อายุ 35 ปีขึ้นไป – 40 ปี 
จ านวน 5 คน ผลการคัดเลือก Talent Group จ านวน 10 คน เป็นเพศชาย 1 คน และ เพศหญิง 9 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรจากส านักวิจัย 3 คน, ส านักพัฒนา 3 คน, ส านักอ านวยการ 2 คน และส านัก
แผนงานและสารสนเทศ 2 คน  

 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปี 2552 

1) พิจารณาจาก Competency Gap ที่บุคลากรยังขาดมากและมีความจ าเป็นต่อองค์กรหรือมี
ผลกระทบต่องาน โดยผู้อ านวยการแต่ละส านักกับบุคลากรแต่ละคนร่วมกันก าหนด IDP ของตนเอง โดย
ก าหนด 3 เรื่อง ต่อคน 

2) เครื่องมือและวิธีการในการพัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม (training) และการพัฒนา
ด้วยวีอ่ืนที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non training) ได้แก่ การดุงานนอกสถานที่ (Site visit), การสอนงาน 
(Coaching), การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment), โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning) 

3) การด าเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) 
หลักสูตรร่วมโดยฝุายบุคคลเป็นผู้ด าเนินการ (2) หลักสูตรเฉพาะโดยแต่ละส านักเป็นผู้ด าเนินการ (3) 
หลักสูตรนอกเหนือ 2 หลักสูตรแรก โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้เลือกวิธีด าเนินการ 

4) วิธีการประเมิน โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมในบางหลักสูตร และภายหลัง
การพัฒนาใช้แบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยการประเมินนั้นจะใช้แบบประเมินซึ่งแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนแรก ผู้ปฏิบัติสรุปผลการพัฒนาตนเองให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และส่วนที่สอง ผู้บังคับบัญชา
ประเมินโดยน าพจนานุกรมสมรรถนะเป็นแนวทางในการประกอบการประเมิน และสังเกตพฤติกรรมต่าง 
ๆ ประกอบ จากนั้นฝุายบุคคลเป็นผู้รวบรวม สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
และน าเสนอแก่ผู้อ านวยการสถาบันฯ ทั้งนี้ส าหรับกลุ่ม Talent Group จ านวน 10 คนนั้น นอกจากจะ
ถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งก็คือผู้อ านวยการส านักที่ตนสังกัดแล้ว จะต้องถูกประเมินโดย
คณะกรรมการอันประกอบไปด้วยผู้อ านวยการสถาบันฯ หัวหน้าฝุายบุคคลและเจ้าหน้าที่บุคคลประเมิน
ด้วย 
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ผลการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2552 

1) การพัฒนาโดยการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 34 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก 
(Core competency) จ านวน 6 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional 
competency) จ านวน 25 หลักสูตร และมีหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการสถาบันเห็นชอบ จ านวน 3 
หลักสูตร 

2) บุคลากร 37 คน จาก 52 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71 มีผลการประเมินขีดสมรรถนะดีขึ้น 1 
ระดับ อย่างน้อย 2 ด้าน 

3) Talent Group จ านวน 10 คน มีขีดสมรรถนะดีขึ้น 1 ระดับ ทั้ง 3 ด้าน 
 

และภายหลังจากการด าเนินการในปี 2552 สิ้นสุดลง ทางสถาบันฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะของสถาบัน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะและจัด
ประชุมวางแผนเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP) ปีงบประมาณ 2553 โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2552) 

1) จัดท าข้อมูลเบื้องต้นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะกลุ่มงาน
ส่งส านักต่าง ๆ  

2) ส ารวจความต้องการการฝึกอบรม (Training Need) โดยใช้แบบสอบถาม 
3) จัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
4) ด าเนินการตามแผนฯ 
5) ติดตามและประเมินผล 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

อภิปรายผล 

พัฒนาการของกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) นั้น มีการวางแผนและประชุมทบทวนการด าเนินการก่อนลงมือปฏิบัติ
ในทุกขั้นตอน และมีการเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน อีกทั้งมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินการในแต่ละข้ันตอนอย่างสม่ าเสมอจนสามารถบรรลุเปูาหมายที่องค์กรตั้งไว้ โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภาพ 1.1 ดังนี้ 
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แผนภาพ 1.1 แสดงวงจรของพัฒนาการของกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม

แนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งการด าเนินการในรูปแบบ
ดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพด้วยวงจร Deming (ฮิโตชิ คูเมะ, 2540: 60) ดัง
แผนภาพที่ 1.2 

 

แผนภาพที่ 1.2 วงจรคุณภาพของ Deming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีการวางแผน, ด าเนินการตามแผน, ติดตามตรวจสอบ 
และแก้ไขปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องตามวงจรคุณภาพของ Deming (แผนภาพที่ 1.2) และด้วยเหตุนี้จึงส่งผล
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ให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะขององค์กร มีการด าเนินการที่เป็นระบบ มีวิชาการ
รองรับ มีความโปร่งใส มีข้อมูลประจักษ์ และสามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท าให้
องค์การมีผลงานที่มีคุณภาพสูงได ้ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สิ่งที่ควรท าการศึกษาต่อยอดคือ การศึกษาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จในแต่ละขั้นตอน (Plan, Do, Check, Act) เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอ่ืนในการ
เริ่มต้นน าแนวทางสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สัมฤทธิ์ผล 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครของ
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิ  1 
คนและเจ้าหน้าที่โครงการจ านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยและการจ าแนกข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า มูลนิธิมีกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการอาสาสมัคร
ขององค์การไม่แสวงหาก าไร โดยพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครจากใบสมัครและประวัติโดยย่อจากเวบไซต์
ของมูลนิธิ จากนั้นจึงสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้จัดการโครงการ เกี่ยวกับความสามารถและความถนัดว่า
เหมาะสมที่จะท างานร่วมกับโครงการใด และต าแหน่งงานใดของมูลนิธิ จึงจัดท าใบบรรยายคุณลักษณะ
งานเฉพาะต าแหน่งนั้นๆ ได้อย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความ
แตกต่างหลากหลายได้ 
ค าส าคัญ การจัดการอาสาสมัคร, อาสาสมัคร, การสรรหาและการคัดเลือก, ความแตกต่าง 
 
Abstract 
  
 This research aimed to study recruitment and selection of volunteer of FCF 
non-profit organization. Data collection is performed using semi-structured interview a 
foundation staff and 3 project staffs. Analytic induction and typological analysis found 
that the recruitment and selection of FCF is according to volunteer management 
concepts of NPO. FCF screen volunteer by application and resume through the FCF’s 
website. Then, in-depth interview by project manager make them to understand attitude 
and aptitude and properly allocate job and provide job description to minimize conflicts 
at work due to differences. 
Key words Volunteer management, Volunteer, Recruitment and selection, Differences 
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บทน า 
  
 ในปัจจุบันสภาพการณ์ทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน หลายปัญหามีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระบบและกลไกต่างๆ เพ่ือรองรับในการปูองกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นกลไกหลักที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนา
สังคม และเสริมสร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตให้แก่ประชาชน 
 รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ที่เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์การสาธารณประโยชน์ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคท้องถิ่น และ
ภาคประชาคม เชื่อมโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคม การจัดความสัมพันธ์
เชิงพ้ืนที่ และเน้นกระบวนการเรียนรู้ การเคารพยอมรับในภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถตอบสนองกับ
กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดกลไกการท างานในลักษณะใหม่ เช่น จิตอาสา  ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของภาคธุรกิจเอกชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น  (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์: 2551) 
 จากสภาพปัญหาและการเล็งเห็นความส าคัญของบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กร
สาธารณประโยชน์ที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สังคมได้ สื่อให้เห็นว่าองค์การไม่แสวงหาก าไรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและด าเนินงาน
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่หน่วยงานภาครัฐอาจยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง 
ซึ่งองค์การไม่แสวงหาก าไรแต่ละองค์การมีพันธกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่แตกต่างกันไป โดย
ส่วนใหญ่มีอาสาสมัครเป็นบุคลากรส าคัญขององค์การไม่แสวงหาก าไร ในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 อาสาสมัครไม่เพียงมีความส าคัญต่อองค์การไม่แสวงหาก าไรเท่านั้น แต่อาสาสมัครมี
ความส าคัญต่อภาครัฐ เพราะอาสาสมัครช่วยสร้างสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมและเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากบริการภาครัฐ โดยช่วยสร้างสังคมอย่างยั่งยืนจากการที่คนมาท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์
ของชุมชนผ่านงานอาสาสมัคร เป็นการสร้างสายใยแห่งความเชื่อใจและก่อให้เกิดการร่วมมือกันท าให้คน
ที่มาจากต่างภาษา วัฒนธรรม และศาสนา มาร่วมมือช่วยเหลือกันเข้าใจซึ่งกันและกัน กลายเป็นความ
กลมกลืนทางสังคม ซึ่งมีหลายภารกิจที่ไม่สามารถท าได้โดยภาครัฐฝุายเดียว แต่สามารถส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยการร่วมกันเป็นทีมกับอาสาสมัคร อาสาสมัครช่วยน าบุคคลที่ถูกแบ่งแยกออกไปจากสังคมให้กลับเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มโดยมีความมุ่งหมายในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นร่วมกัน และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากบริการภาครัฐ (มูลนิธิกองทุนไทย: ระบบออนไลน์) 
 อาสาสมัครเป็นหนึ่งในองค์ประกอบขององค์การไม่แสวงหาก าไร ดังนั้นจึงเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ส าคัญขององค์การไม่แสวงหาก าไร แต่ผู้บริหารองค์การมักละเลยและไม่ให้ความส าคัญแก่
อาสาสมัคร มีผลการศึกษาหนึ่ง ระบุว่า อาสาสมัครจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของอาสาสมัครทั้งหมด มี
แนวโน้มที่จะไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับองค์การในปีถัดไป ซึ่งคิดเป็นมูลค่าด้านแรงงานที่สูญเสียไปมาก
ถึง 380 ล้านเหรียญดอลลลาร์สหรัฐ และผลการศึกษาของ Yong Nonprofit Professionals Network, 
2007 พบว่าคนที่ท างานในองค์การไม่แสวงหาก าไรจะไม่ท างานต่อในปีถัดไป คิดเป็นร้อยละ 45 ของ
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อาสาสมัครทั้งหมด ซึ่งมีสาเหตุจากความเบื่อหน่ายปัญหาด้านต่างๆ (David Eisnerand others, 2009) 
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว องค์การไม่แสวงหาก าไรต้องพัฒนาวิธีการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือ
ใช้จัดการช่องว่างระหว่างทักษะ ความรู้และความสามารถของอาสาสมัครกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมัก
ถูกมองข้ามและละเลยจากผู้บริหารองค์การ องค์การไม่แสวงหาก าไรจ านวนมากยังไม่สามารถท าให้
อาสาสมัครเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีมูลค่าสูงสุดได้ เพราะขาดการพัฒนาแนวทางการจัดการและใช้
อาสาสมัคร ซึ่งในความเป็นจริงพบว่า ในแต่ละปีองค์การไม่แสวงหาก าไรต้องสูญเสียอาสาสมัครไปเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวสามารถท าได้โดยการพัฒนากลยุทธ์และการจัดการ
ความสามารถของอาสาสมัคร โดยให้ความส าคัญต่อการสรรหา การพัฒนาอาสาสมัคร สภาพแวดล้อมใน
การท างานและการรักษาไว้ซึ่งอาสาสมัคร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ และท าความ
เข้าใจ เพ่ือให้อาสาสมัครเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมต่อไปได้ (David Eisnerand 
others, 2009)  
 อาสาสมัครเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ในปีพ.ศ. 2543 The United 
Nations ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งอาสาสมัครสากล (International Year of the Volunteer) และ
ก าหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าอาสาสมัครเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและมีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น  (Tracy Daniael 
Connors, 2001:  754) ส าหรับสังคมไทย อาสาสมัครไม่ใช่ประเด็นใหม่ เพราะประเทศไทยเริ่มต้นการมี
อาสาสมัคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 เนื่องจากมีการก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม (สภากาชาดไทย, 
ม.ป.ป.) ซึ่งนอกจากสภากาชาดไทย ยังมีองค์การทางศาสนาได้ถือก าเนิดขึ้นในเวลาใกล้เคียง โดยมีคณะ
มิชชันนารีโปรแตสแตนท์เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก (ชัชชัย คุ้มทวีพร อ้างใน สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546) เพ่ือท าการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และให้การช่วยเหลือด้านการ
รักษาพยาบาลโดยไม่แสวงหาผลก าไรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 หลังประสบภัยสึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2549 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยมีความเอ้ืออาทรต่อผู้ที่ทุกข์
ยาก จนก่อให้เกิดกระแสอาสาสมัครขึ้นอีกครั้ง โดยไม่แบ่งแยกประเทศ ชนชั้น เพศ อาสาสมัคร
หลากหลายได้หลั่งไหลเข้าไปร่วมเป็นเหมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนกลไกให้สึนามิผ่านไปได้ด้วยความ
สามัคคี จึงได้เกิดกระแสจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในการที่จะสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัคร อย่างยั่งยืนผ่านการจัดการระบบอาสาสมัครให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (มูลนิธิ
กองทุนไทย: ระบบออนไลน์) 

 อย่างไรก็ตามอาสาสมัครในสถานการณ์วิกฤติมีบทบาทมากกว่าอาสาสมัครมืออาชีพหรือ
อาสาสมัครที่ท างานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การท างานอาสาสมัครในประเทศไทยส่วนมากจึงอยู่ใน
รูปแบบเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือลักษณะงาน โดยลักษณะอาสาสมัครจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเภทองค์การ แต่ส าหรับองค์การไม่แสวงหาก าไรที่มีอาสาสมัครเป็นทรัพยากรส าคัญ มีการจัดการ
อาสาสมัครอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง สอดคล้องกับการส ารวจของ สถาบันวิจัยสังคม พบว่าองค์การ
ไม่แสวงหาก าไรหรือองค์การเพ่ือการสาธารณประโยชน์ที่อาศัยอาสาสมัครเพ่ือด าเนินงานหลัก และมี
อาสาสมัครเป็นจ านวนมาก จะมีการบริหารจัดการอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ เช่น มูลนิธิปุอเต็กเซี่ยงตึ้ง 
และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สถาบันวิจัยสังคม, 2546) 
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 การจัดการอาสาสมัครอย่างเป็นระบบต้องอาศัยกระบวนการจัดการที่มีระเบียบแบบแผน ซึ่ง
มีความคล้ายคลึงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั่วไป เพียงแต่การจัดการอาสาสมัครของ
องค์การไม่แสวงหาก าไรมีความแตกต่างที่โดดเด่นคือการสร้างแรงจูงใจและการรักษาไว้ซึ่งอาสาสมัครให้
คงอยู่กับองค์การนานที่สุด โดยปราศจากค่าจ้าง ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงน าเสนอส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหาก าไรคือ การสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัคร 
 มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว (Family Connection Foundation) เป็นองค์การไม่แสวงหา
ก าไรที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวอเมริกันซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ และเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาเด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้ถูกกระท าหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ และต้องการขยาย
ความช่วยเหลือไปยังเด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ดังนั้นการบริหารจึงเป็นการร่วมมือระหว่าง
คริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวในประเทศไทย โดยมีลักษณะการ
ท างานแบบโครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านสานรัก โครงการก าแพงงาม โครงการ
คอนนี่โฮม โครงการบ้านนกนางแอ่น โครงการทอแสง โครงการฮักโปรเจค และโครงการครีเอทีฟเซนเตอร์ 
แต่ละโครงการบริหารจัดการตนเอง แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว ดังนั้น
อาสาสมัครที่เข้ามาท างานร่วมกับโครงการต้องผ่านระบบการสรรหาและการคัดเลือกของมูลนิธิ  
 จากความส าคัญดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่ามูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวมีแนว
ทางการจัดการอาสาสมัครที่สอดคล้องกับการจัดการอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหาก าไรอย่างไร อีก
ทั้งทราบถึงกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกและส าคัญอย่างมากต่อ
การคัดสรรบุคลากรเพ่ือเข้ามาท างานร่วมกับมูลนิธิ  เ พ่ือให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่องการจัดการอาสาสมัครองค์การไม่แสวงหาก าไร มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครของมูลนิธิสาน
สัมพันธ์ครอบครัว  
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือทราบความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครมูลนิธิสานสัมพันธ์
ครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่องการจัดการอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหา
ก าไร มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว 
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ดังนั้นแนวทางที่ต้องท าการศึกษาคือ โครงสร้างการบริหาร กระบวนการจัดการอาสาสมัคร และหลัก
แนวคิดการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครมูลนิธิสานสัมพันธ์ครบอบครัว จังหวัดเชียงใหม่  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  กลุ่มเปูาหมายคือ เจ้าหน้าที่ประจ าที่ท างานด้านการบริหารของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว 
จ านวน 6 คน และผู้จัดการโครงการ จ านวน 7 คน โดยงานวิจัยครั้งนี้จะคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วย
วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (purposeful sampling) และ
คัดเลือกจากการแนะน าต่อๆ กันไป ซึ่งเป็นการถูกเลือกมาทางอ้อม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้จัดการ
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จ านวน 1 คน ผู้จัดการโครงการบ้านสานรัก โครงการบ้านนกนางแอ่นและ
โครงการฮักโปรเจค จ านวน 3 คน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการที่มีพันธกิจเพ่ือการสงเคราะห์
เด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส  
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ (Interviewing) เป็นการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง จากผู้จัดการมูลนิธิและผู้จัดการโครงการ เพ่ือให้ทราบข้อมูลการจัดการอาสาสมัคร 
กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัคร โดยจะท าการเก็บข้อมูลจากข้อมูล 2 ประเภทคือ ข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าการวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการท าวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) จากเอกสารของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จ.เชียงใหม่ 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จดบันทึกไว้ในลักษณะการบรรยาย (Descriptive) 
เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษานี้จะใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดของสุภางค์ จันทวานิช ดังนี้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic induction) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกข้อมูล 
(Typological analysis) (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 106 – 114) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  
 1. ข้อมูลทั่วไป 
 มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การไม่แสวงหาก าไร ซึ่งด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือของชาวต่าวชาติอเมริกันและคริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกา ด าเนินการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ช่วงปีแรกของการก่อตั้งเน้นการ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์แก่เด็กๆ ในชุมชนแออัดใจกลางเมืองเชียงใหม่ ต่อมามีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น 
7 โครงการ เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของปัญหาสังคมได้  
  (1) โครงการบ้านสานรัก เป็นสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสานรักภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์
ครอบครัว เป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ที่ได้รับการจดทะเบียนสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่ก าพร้า ด้อยโอกาส 
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เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนไร้ที่พักอาศัย เด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดและเสี่ยงต่อการถูกล่วง
ละเมิด   
  (2) โครงการบ้านนกนางแอ่น มีพันธกิจดูแลแม่วัยรุ่นและบุตร ท างานร่วมกับหน่วยงานสังคม
สงเคราะห์อ่ืน เช่น บ้านพักพิงใจ บ้านเด็กเวียงพิงค์ บ้านพักเด็กและครอบครัว  และนักสังคมสงเคราะห์
จากหน่วยงานอื่น เพื่อรับแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมบุตรเข้ามาอาศัยในบ้าน ให้การสงเคราะห์ ดูแล และเยียวยา
รักษาสภาพจิตใจที่บอบช้ าจากการถูกกระท าความรุนแรงหรือมีอาการซึมเศร้า ตลอดจนการสอนทักษะ
การเลี้ยงดูบุตร ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 
 (3) โครงการ Hug Project เป็นโครงการซึ่งด าเนินการภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว มี
วัตถุประสงค์และพันธกิจเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กเละสตรี รวมถึงต่อต้านการค้ามนุษย์  โดยให้
การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการด าเนินคดีและปกปูองสิทธิของผู้ถูกละเมิด  
 (4) โครงการคอนนี่โฮม รับเลี้ยงดูเด็กที่มีปัญหา ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปุวย ให้ได้รับการ
เยียวยารักษา เพ่ืออยู่ระหว่างรอการรับไปอุปการะจากครอบครัวบุญธรรม 
 (5) โครงการก าแพงงาม เน้นการท ากิจกรรมสันทนาการและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนก าแพงดิน ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงในการกระท าความผิดของ
เด็กและเยาวชน  
 (6) โครงการทอแสง เป็นโครงการที่ให้ความรู้และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
แออัดใจกลางเมืองเชียงใหม่ได้เรียนหนังสือ อาสาสมัครช่วยสอนการบ้าน เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงเย็นในทางที่ผิด เช่น มั่วสุมร้านเกม เป็นต้น 
 (7) โครงการครีเอทีฟเซนเตอร์ เป็นโครงการที่เน้นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนผ่านสื่อ
ศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การเล่นดนตรีต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์  
 
 2. ภาพรวมและการบริหารมูลนิธิ 
 มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวมีการท างานเป็นแบบวัฒนธรรมเครือญาติ (Clan Culture) 
เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้ามาท างานร่วมกับมูลนิธิส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และมีความ
เชื่อเดียวกัน คือเชื่อในหลักค าสอนของพระเจ้า ดังนั้นพฤติกรรมและท่าทีที่แสดงต่อกัน จึงตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความเชื่อเรื่องความรัก ดังหลักค าสอนของศาสนาคริสต์ที่กล่าวว่า “จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง” ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันจึงค่อนข้างดี มีความเอ้ืออาทรต่อกัน เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือกัน
ฉันท์คนในครอบครัว  
 เนื่องจากมูลนิธิมีพันธกิจหลักคือให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านสิทธิมนุษยชนและการเผยแพร่ศาสนา
คริสต์ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในลักษณะของโครงการ เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานมีความสะดวก รวดเร็วและ มี
ความชัดเจนด้านวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการ อย่างไรก็ตาม การบริหารงานของแต่ละโครงการต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและการบริหารงานหลักของมูลนิธิ เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพและเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
หลักของมูลนิธิ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จัดสรรและอ านวยความสะดวกให้แต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 6 คน 
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ประกอบด้วย ต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน ต าแหน่งผู้จัดการ 1 คน ต าแหน่งบัญชีและการเงิน 1 คน ต าแหน่ง
ขอวีซ่าและขอใบอนุญาตท างานภายในประเทศ 2 คน ต าแหน่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน 
 เจ้าหน้าที่มูลนิธิและอาสาสมัครมีแนวทางและกฏระเบียบในการท างานแตกต่างกัน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้รับเงินค่าจ้าง แต่อาสาสมัครไม่ได้รับ จึงต้องสร้างเงื่อนไขและข้ อปฎิบัติที่
ต่างกัน โดยที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคนต้องมีชั่วโมงการท างานไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ซึ่งในช่วงเวลา
การท างาน ไม่จ าเป็นต้องอยู่ประจ าที่ส านักงานมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว หรือหากมีธุระส าคัญที่ต้อง
ออกไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถท าได้ เพียงแต่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้งานที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการบริหารงาน
 ของมูลนิธิ ในส่วนของอาสาสมัคร จ านวนชั่วโมงและภาระหน้าที่ถูกระบุไว้ตามใบบรรยาย
คุณลักษณะงาน ซึ่งอาสาสาสมัครตกลงร่วมกับผู้จัดการแต่ละโครงการ  
 
 3. กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัคร  
 3.1 แหล่งที่มาของอาสาสมัคร 

(1) สื่อประชาสัมพันธ์ทางเวบไซต์ของมูลนิธิ (www.thaiconnections.org) 
(2) สมาชิกคริสตจักรเชียงใหม่คริสเตียนฟอลโล่ชิพ (Chiang Mai Christian Follow Ship: 
CCF)  
(3) สมาชิกจากคริสตจักรซึ่งผู้บริหารมูลนิธิ เป็นสมาชิกอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3.2 เงื่อนไขการเป็นอาสาสมัคร 
  (1) มีภาระใจหรือจิตอาสาของชาวคริสต์ ในการช่วยเหลืองานและพันธกิจของพระเจ้า 
  (2) กรอกใบสมัครผ่านเวบไซต์ของคริสตจักรหรือของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว  
  (3) ไม่จ ากัดเพศ อายุและระดับการศึกษา 
  (4) อาสาสมัครต้องช าระค่าใช้จ่ายด้านที่พัก การเดินทางทั้งขามาและขากลับ รวมถึง
   ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าด้วยตนเอง 
  (5) อาสาสมัครต้องเข้ามาท างานกับมูลนิธิ ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน เนื่องจากเป็น
   เงื่อนไขของ การขออนุญาตท างานในประเทศไทย อีกทั้งมูลนิธิเน้นพันธกิจการท างาน
   ร่วมกับเด็ก ซึ่งอาศัยระยะเวลาในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับเด็ก  
 3.3 การสรรหาอาสาสมัคร 

(1) อาสาสมัครยื่นใบสมัคร พร้อมแนบ resume และเอกสารส าคัญอ่ืนที่เกี่ยวข้องผ่านเวบ
 ไซต์หรืออีเมล เพ่ือรอการพิจารณาจากผู้บริหารมูลนิธิ 
(2) อาสาสมัครไม่จ าเป็นต้องนับถือศาสนาคริสต์ แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองพฤติกรรม
ว่าไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย เนื่องจากต้องท างานร่วมกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง  
(3) ผู้บริหารมูลนิธิคัดเลือกอาสาสมัครจากประวัติส่วนตัวและความเหมาะสมด้านความถนัด 
ความสนใจและความปรารถนาในการท างานช่วยเหลือสังคมและเพ่ือการประกาศศาสนา 

 3.4 การคัดเลือกอาสาสมัคร 

http://www.thaiconnections.org/
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(1) ผู้จัดการโครงการพิจารณาถึงความจ าเป็นและภาระงานที่อาสาสมัครสามารถท าได้ อีก
ทั้งต้องเป็นต าแหน่งงาน ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ ซึ่งโครงการยังขาดหรือมีไม่เพียงพอต่อ
 ความต้องการในการด าเนินงาน  
(2) ผู้จัดการโครงการแจ้งความต้องการอาสาสมัครไปยังมูลนิธิ เพ่ือให้ส่งเอกสารการสมัคร
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร resume และแบบส ารวจความถนัดของมูลนิธิ เพ่ือใช้พิจารณาและ
 ก าหนดคุณลักษณะงานของต าแหน่งนั้นๆ  
(3) คุณสมบัติของอาสาสมัครต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับใบบรรยายลักษณะงาน  

 (Job description) ซึ่งโครงการพยายามดึงเอาทักษะและความสามารถของอาสาสมัคร 
ออกมา ร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 60 เป็นความคาดหวังที่โครงการต้องการให้
อาสาสมัครท าไดใ้น ระหว่างการท างานร่วมกับโครงการ 

(4) ผู้จัดการโครงการคัดกรองอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของโครงการ 
 และท าการสัมภาษณ์เบื้ องต้นผ่านโปรแกรมสไกป์  ซึ่ ง เรียกว่า “Skype 
interview” เพ่ือ พูดคุยและท าความรู้จักกับอาสาสมัครเบื้องต้น เมื่ออาสาสมัครมาถึง
ประเทศไทย ผู้จัดการโครงการสัมภาษณ์เชิงลึกอีกครั้ง โดยมีประเด็นค าถามคือ  
 - เหตุใดจึงสนใจและต้องการท างานร่วมกับโครงการ  
 - อาสาสมัครมีความสามารถ ความถนัดและประสบการณ์การท างานในลักษณะของงาน
เพ่ือ สาธารณะหรือจิตอาสาหรือไม่ อย่างไร  
 - อาสาสมัครมีความสามารถและการตระหนักถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
(Public  Relation) อย่างไร และเมื่อสิ้นสุดการท างานเป็นอาสาสมัครกับโครงการ มี
ความตั้งใจที่จะ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อ่ืนอย่างไร  
 - อาสาสมัครมีความยืดหยุ่นในการท างานของอาสาสมัครว่ามีมากน้อย อย่างไร 
 จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้อาสาสมัครถามค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการท างานของ
โครงการ  ซึ่งค าถามที่พบบ่อยคือ  
 - โครงการต้องการให้อาสาสมัครมีบทบาทหน้าที่ในโครงการอย่างไร  
 - ร้องขอให้ทางโครงการระบุลักษณะการท างานของอาสาสมัครให้ละเ อียด ชัดเจน เพ่ือ
 ปูองกันความขัดแย้งและความเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดและความแตกต่าง
ทาง วัฒนธรรม 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 อภิปรายผล 
 มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวเป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และมี
ความสัมพันธ์ในการท างานตามตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human-Relations Model) เป็นองค์การที่มี
ประสิทธิผลตามตัวแบบนี้ เน้นที่ความสามัคคีของสมาชิกในองค์การ ซึ่งสามารถดูได้จากความไว้เนื้อเชื่อใจ 
การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความสามารถในการท างานร่วมกันได้อย่างสามัคคีกลมเกลียว จน
เป็นพลังกลุ่ม เกิดการท างานเป็นทีม มีทักษะและความช านาญ (อัมพร ธัมรงลักษณ์, 2556: 82) มูลนิธิ
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สานสัมพันธ์ครอบครัวก็เช่นเดียวกัน คือ เจ้าหน้าที่ประจ ามูลนิธิ (ได้รับค่าจ้างตอบแทน) ไม่จ าเป็นต้องอยู่
ท างานประจ าส านักงานตลอดเวลา สามารถออกไปท าธุระข้างนอกได้หากมีความจ าเป็น แต่ต้องแจ้งให้
หัวหน้างานทราบล่วงหน้า อีกท้ังงานที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และต้องมีชั่วโมง
การท างานต่อสัปดาห์ไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมง แม้ว่ามูลนิธิมีการแบ่งงานตามความช านาญ แต่ด้วยลักษณะ
การท างานที่มีความยืดหยุ่นและใกล้ชิดกัน ท าให้แต่ละแผนกช่วยเหลือ พ่ึงพาซึ่งกันและกันหากมีปัญหา
เกิดขึ้นภายในมูลนิธิ เพราะทุกคนไม่ได้คิดเพียงว่ามูลนิธิเป็นสถานที่ท างาน แต่คิดว่างานที่ตนท าให้แก่
มูลนิธิเป็นการท างานเพ่ือส่วนรวมและเพ่ือพันธกิจทางศานาคริสต์นอกจากนี้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
ยังมีวัฒนธรรมการท างานแบบวัฒนธรรมเครือญาติ (Clan Culture) วัฒนธรรมนี้ให้ความส าคัญกับความ
ต้องการของบุคลากรในองค์การมาก ด้วยคาดหวังว่าจะช่วยให้สมาชิกเกิดความรับผิดชอบ รู้สึกเป็น
เจ้าของ เกิดความผูกพัน และผลิตผลงานที่ดีในที่สุด (อัมพร ธัมรงลักษณ์, 2556: 162) ซึ่งผู้จัดการมูลนิธิ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาท างานด้วยสภาพจิตใจที่ดีและเข้มแข็ง หาก 
 กระบวนการสรรหาอาสาสมัครของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว สอดคล้องกับที่ J.Steven 
Ott กล่าวว่า องค์การไม่แสวงหาก าไรต้องระบุว่ามีความต้องการและความคาดหวังอะไรจากอาสาสมัคร
ก่อนท าการสรรหาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของอาสาสมัคร โดยต้องค านึงว่าในแต่ละงานนั้น
ต้องการอาสาสมัครที่มีทักษะอย่างไร ซึ่งหลายองค์การท าการพิจารณาประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะ อีก
ทั้งเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงแนวทางการสรรหาอาสาสมัครในอนาคต  (J.Steven Ott, 2001b: 
312) เนื่องจากอาสาสมัครของมูลนิธิส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมาจากหลายประเทศทั่วโลก ปัญหาที่
เกิดข้ึนตามมาคือการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการท างานของคนไทยและข้อจ ากัดด้านการสื่อสาร เป็นผล
ให้อาสาสมัครต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมากในการท างานเพ่ือสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
ไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทน นอกจากนี้ Tracy Daniael Connors กล่าวถึงการสรรหาอาสาสมัครว่าเป็น
หน้าที่ของผู้จัดการอาสาสมัคร ต้องเป็นผู้พิจารณาว่าต าแหน่งงานใดควรให้อาสาสมัครเข้าร่วม ฉะนั้นการ
ประชุมเกี่ยวกับการคัดสรรอาสาสมัครแต่ละครั้ง ผู้จัดการอาสาสมัครควรเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนั้นการ
พัฒนากลยุทธ์ในการสรรหาอาสาสมัคร คือการท าให้ต าแหน่งงานเหมาะสมกับความสามารถของ
อาสาสมัคร (Tracy Daniael Connors, 2001:  763) ซึ่งมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวมอบหมายให้เป็น
หน้าที่ของผู้จัดการโครงการ เพราะทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการดีที่สุด อีกทั้งผู้จัดการโครงการ
ล้วนให้ความส าคัญต่ออาสาสมัครเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการก าหนดใบบรรยายลักษณะงานของ
อาสาสมัคร ที่พยายามดึงความสามารถและความถนัดของอาสาสมัครออกมาร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 
60 จึงเป็นความต้องการของโครงการ ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์ในการสรรหาอาสาสมัคร คือการท าให้
ต าแหน่งงานเหมาะสมกับความสามารถของอาสาสมัคร 
 มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกอาสาสมัคร เนื่องจาก
อาสาสมัครเป็นชาวต่างชาติ การตรวจสอบข้อมูลเอกสารอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ การพูดคุยหรือการ
สัมภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็นทางการ ท าให้ผู้จัดการโครงการรู้จักตัวตนเบื้องต้นและทราบทัศนคติของ
อาสาสมัครที่มีต่อการท างานเพ่ือสาธารณประโยชน์ และความคาดหวังที่มีต่อมูลนิธิ ซึ่งค าถามที่ใช้
ประกอบการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เน้นการวัดทัศนคติของอาสาสมัคร เช่น เหตุใดจึงสนใจและต้องการ
ท างานร่วมกับโครงการ  อาสาสมัครมีความสามารถและการตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) อย่างไร และเม่ือสิ้นสุดการท างานเป็นอาสาสมัครกับโครงการ มีความ
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ตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์มูลนิธิให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อ่ืนอย่างไร ค าถามเหล่านี้ล้วนท าให้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่
อาสาสมัครเข้ามาท างานร่วมกับมูลนิธิ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแรงจูงใจของมนุษย์ของ McClelland 3 
ประการ คือการมีส่วนร่วม ความส าเร็จและอ านาจ (Tracy Daniael Connors, 2001:  768-770) 
สามารถอธิบายได้ว่าการยอมเสียสละเงิน ความสุข และต้องเดินทางจากภูมิล าเนามาเป็นระยะเวลานาน 
เพ่ือท างานช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนของอาสาสมัครนั้น แท้จริงแล้วอาสาสมัครอาจ
ต้องการหนึ่งในสาม สองในสามหรือทั้งสามประเด็นตรงตามหลักการแรงจูงใจของมนุษย์ของ 
McClelland  
 การสัมภาษณ์เชิงลึกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่ออาสาสมัครที่ต้องท างานลักษณะที่มีความเสี่ยง
หรือท างานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง และใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้ไร้บ้านและผู้ปุวย
ระยะสุดท้าย โดยสัมภาษณ์ถึงแรงจูงใจที่ต้องการท างานร่วมกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งต้องสอบถามจาก
บุคคลอ้างอิงประกอบด้วย รวมถึงการส ารวจความต้องการเพ่ิมเติมของอาสาสมัครระหว่างการสัมภาษณ์ 
ที่ทางองค์การสามารถจัดหาให้ได้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่อาสาสมัคร ส าหรับมูลนิธิ
สานสัมพันธ์ครอบครัวค าถามท่ีอาสาสมัครต้องการทราบและพบบ่อยคือ โครงการต้องการให้อาสาสมัครมี
บทบาทหน้าที่ในโครงการอย่างไร และร้องขอให้ทางโครงการระบุลักษณะการท างานของอาสาสมัครให้
ละเอียด ชัดเจน เพ่ือปูองกันความขัดแย้งและความเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์จากการช่วยเหลืองานของ
อาสาสมัคร แต่มูลนิธิจ าเป็นต้องสนองความต้องการด้วยการการคัดเลือกอาสาสมัครให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลต่อทั้งสองฝุาย อาสาสมัครเองก็ได้รับการตอบสนองความต้องการคือ 
มีความสุขในการท างานหรือการได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผ่านการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ
มูลนิธิ และมูลนิธิเองก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานได้โดยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร 
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในปัจจุบันองค์การไม่แสวงหาก าไรมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ช่วยเหลือสังคมและสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่ภาครัฐยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง แต่องค์การเหล่านี้ยังคงเน้นการบริหารงานในรูปแบบเดิมคือ เน้นการระดมทุนหรือเงินบริจาค 
เพ่ือน ามาใช้ด าเนินงานต่างๆ ขององค์การ ซึ่งเงินบริจาคที่ ได้มานั้นไม่มีความแน่นอน หรือไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าในปีถัดไปองค์การจะยังคงได้รับการสนับสนุนหรือไม่ สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการ
บริหารองค์การ ดังนั้นการตระหนักถึงการจัดการอาสาสมัครซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญขององค์การไม่แสวงหา
ก าไร ในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนให้องค์การด าเนินงานต่อไปได้ จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะหาก
องค์การไม่แสวงหาก าไรสามารถรักษาไว้ซึ่งอาสาสมัคร จะยิ่งท าให้องค์การลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากร อีกทั้งเป็นการใช้คนให้เข้ากับงานอย่างแท้จริง เนื่องจากอาสาสมัครเข้ามาท างานร่วมกับองค์การ
ด้วยความสมัครและไม่หวังผลตอบแทนจากการท างาน ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจและความสุขในการ
ท างานแก่อาสาสมัคร จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าการระดมเงินทุนหรือเงินบริจาค เพราะหาก
อาสาสมัครได้รับการตอบสนอง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการท างานในรูปแบบของเครือข่าย เพราะ
อาสาสมัครแนะน าองค์การให้แก่คนอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้สามารถพิสูจน์ให้เห็นความส าคัญ
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ของการจัดกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครอย่างมีระบบ ขององค์การไม่แสวงหาก าไร มี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การไม่แสวงหาก าไร 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เน้นการจัดการอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหาก าไร ซึ่งมีผลต่อการบริหาร
ภาพรวมองค์การ ทั้งนี้อาสาสมัครไม่ได้มีเพียงรูปแบบที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ยังมีอาสาสมัครอีกจ านวน
มากที่มีจิตอาสา ต้องการท างานช่วยเหลือสังคม มักอยู่ในรูปแบบชั่วคราวหรือไม่เป็นทางการ แต่ไม่ได้ รับ
โอกาสหรือการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ท าให้การด าเนินงานไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร
ในสถานการณ์วิกฤติ เช่นภัยธรรมชาติ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการ
อาสาสมัครในสถานการณ์วิกฤติ หรืออาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายระดับมหภาค  
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัดท าโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์) ของบริษัท ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต่อประชาชนและชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพมีการด าเนินการวิจัยใน
เขตพ้ืนที่ในต าบลบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จาก นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการสาธารสุขและประชาชนในพื้นท่ี 

  ผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้การยอมรับและตอบรับในโครงการที่ทางบริษัทจัดท า
ขึ้นเป็นอย่างดี ท าให้บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ แต่มีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยและไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดท าขึ้น เนื่องจากการขาดการประสานงานจากบริษัทกับชุมชน
ท าให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงท้ังชุมชนรอบโรงงาน 
ค าส าคัญ : โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์)  ,ชุมชนรอบ
โรงงาน 
 

Abstract  
 This research aimed to investigate evaluate CSR Project to Ban Pa Community 
by Thai Cement Ltd. Company (Kaengkoy). This qualitative study was conducted in Ban 
Pa Subdistrict, Kaengkoy District, Saraburi by interviewing Chief Executive of the Sub-
District Administrative Organization (SAO), School Directors in the community, Village 
Headman of Ban Pa, Public Health Officers and People in the community.  
 The results show that the Project has been approved and well-responded by 
the community resulting in well coexistence between the company and the community. 
However, the project has been disapproved by some people in the community as there 
was no explicit assistance gained from the company due to inefficient coordination 
between the company and the community. 
Keyword: CSR Project, Community in the Factory Area 
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บทน า  
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการด าเนินกิจการขององค์การ หรือ Corporate Social 

Responsibility (CSR) เป็นแนวคิดที่ถูกน าไปใช้ปฏิบัติทั้งในองค์การภาครัฐ องค์การธุรกิจ และองค์การ
ไม่แสวงหาผลก าไร นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ในประเทศพัฒนาแล้วและเริ่มเผยแพร่ขยายอย่าง
กว้างขวางไปสู่ประเทศก าลังพัฒนาในช่วงกลางและปลายศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้มีการด าเนินการเฉพาะในองค์การธุรกิจเอกชนเท่านั้น แต่องค์การภาครัฐและ
องค์การไม่แสวงหาผลก าไร ที่ได้มีการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ
ได้แก่ มูลนิธิองค์การสาธารณะประโยชน์ องค์การภาคประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจที่ที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ดังนั้น กิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR) ที่ด าเนินการจึงเพ่ิมเป็นซี
เอสอาร์ทั้งกระบวนการเป็นกิจการที่ท าเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยตรง1  
 ต่อมาแนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมีพัฒนาการและขยายขอบเขตกว้างขึ้นมากกว่า
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจึงขยายออกไปจากในอดีตอย่างมาก 
ขอบเขตด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขยายออกไปครอบคลุมถึงเรื่องของ การศึกษา สุขภาพ ความ
ปลอดภัยในการท างาน ที่อยู่อาศัย มลภาวะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่ผ่านมาทางจังหวัดสระบุรี
ได้มีปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ โดยมีรายงานทางคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษว่าจังหวัด
สระบุรี เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาฝุุนขนาดเล็กมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดถึง 415.7 มคก./ลบ.ม. 
ซึ่งเกินมาตรฐานถึง 2.5 เท่า และมีจ านวนวันที่เกินมาตรฐานถึงร้อยละ 36 โดยสาเหตุจากอุตสาหกรรมโม่ 
บดและย่อยหิน และอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีซึ่งได้ระบุ
ว่าจ านวนผู้ปุวยในโรคระบบหายใจของจังหวัดสระบุรีประจ าปีพุทธศักราช 2554 มีจ านวนถึง 389,339 
คน2  

ดังนั้น บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ก็เป็นอีกองค์การหนึ่งมีการจัดท าความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การต่อชุมชนในพ้ืนที่บริเวณรอบโรงงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจะแสดงความ
รับผิดชอบออกมาในรูปแบบของโครงการที่จัดท าให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน เช่น โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนรอบโรงงาน โครงการรองเท้าให้นักเรียน โครงการเปิดบ้านให้เยี่ยมชมโรงปูน 
และโครงการที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งโครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคมที่ทาง
บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้จัดท าขึ้นเพ่ือจะให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาผลของการจัดท าโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซี
เอสอาร์) ของบริษัท ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต่อประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านปุา           
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 

                                                 
1 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, (นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ากัด,  2553). 
2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7, รายงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 ประจ าปี พ.ศ. 2553, (สระบุรี : ส านกังานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 7, 2553). 
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ประโยชน์ของการวิจัย 
 

1.  เพ่ือสามารถน าผลของการจัดท าโครงการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
(ซีเอสอาร์) ของบริษัท ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต่อประชาชนและชุมชนบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี มาใช้เป็นบทเรียนส าหรับผู้สนใจต่อไป 
 2.  ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือแสวงหา
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  
 ขอบเขตด้านพื้นที่ : พ้ืนที่ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) 
จ ากัด อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 ขอบเขตด้านประชากร : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จ ากัด อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการสาธารสุขและประชาชนในพื้นท่ี เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลของผู้น าชุมชนและ
ประชนในพื้นที่คือ ต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมในการจัดท ากิจกรรม CSR ของบริษัทส าหรับผู้น าชุมชนต้อง
เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้ท าตามกฎหมายของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ
ครู สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปุา และผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดซีเอสอาร์ของเอสซีจี 

เครื่องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured 
Interview) แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth 
Interview) ซึ่งหมายถึงการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหันความสนใจของผู้ถูก
สัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ โดยที่ผู้สัมภาษณ์ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าต้องการข้อมูลอะไร เพ่ือที่จะได้ทราบ
ค าตอบจากประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการโดยตรง3 และมีการสุ่มแบบเจาะจง(purposive sampling)และ
แบบเพ่ิมจ านวนตัวอย่างโดยวิธีการแนะน ากัน (snowball sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ตามข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมเติม เช่น ผู้วิจัยอาจได้รับค าแนะน าจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ให้ไป
สัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเพิ่มเติม4 

                                                 
3 สุภางค์  จันทรวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ,  (กรุงเทพฯ: ด่านสทุธาการพิมพ,์ 2552). 
4 สุจิตรา  บณุยรตัพันธ์ุ, ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2552).  
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การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ดัดแปลงขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ Colaizzi, P. (1978)5 ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงและการบันทึกภาคสนามมาพิจารณา
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ 
 2. น าข้อมูลกลับมาอ่านพิจารณาอีกครั้งโดยละเอียดแล้วจึงตีความพร้อมท าการดึงข้อความหรือ
ประโยคที่ส าคัญที่เก่ียวข้องออกมา 
 3. น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงมาจัดไว้กลุ่มเดียวกันมีการ
สร้างหัวข้อสรุป และกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล ซึ่งจะจัดเป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อยที่อยู่
ภายใต้ความหมายของประเด็นหลัก 
 4. การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดครบถ้วน โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและ
กลมกลืนกันระหว่างข้อความหรือประโยค ความหมายและหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งต้องพยายามตัดข้อมูลหรือ
หัวข้อที่ไม่จ าเป็นหรือไม่เก่ียวข้องออก 

5. เขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยแยกตามประเด็นค าถามวิจัยและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ทั้งในแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และทั้งภายในและภายนอกองค์กร6 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความไว้วางใจเป็นรากฐาน
ส าคัญในการท าธุรกิจ ถ้าลูกค้าไว้ใจบริษัทลูกค้าก็จะใช้สินค้าและบริการด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจ มี
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์องค์กรสามารถวางต าแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ได้อย่างที่ต้องการ โดยมี
กิจกรรมซีเอสอาร์เป็นตัวช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนั้น ภาพพจน์ขององค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมก็จะมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนได้ยากเพราะต้องใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมา 
 องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะท าให้พนักงานที่ท างานอยู่เห็นถึงความจริงใจขององค์กรที่
มีต่อสังคม ไม่หน้าไหว้หลังหลอก พนักงานก็มีความสบายใจในการที่จะท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กร ท าให้องค์กรสามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น และท าให้ต้นทุนขององค์กรลดลง 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถแบ่งประเภทตามล าดับชั้นได้ 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 
ระดับข้อบังคับ (Mandatory Level) เป็นข้อก าหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึงการที่ธุรกิจมี

                                                 
5 Colaizzi P, In Existential –Phenomenological Alternatives for Psychology (Valle R. & King M. 
eds), (London  : Oxford University Press, 1978). 
 
6 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, (นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ากัด,  2553). 
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หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น  

ขั้นที่ 2 ระดับเบื้องต้น (Elementary Level) เป็นเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic 
Profit) หมายถึงการที่ธุรกิจค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในธุรกิจ
ควรหมั่นตรวจสอบว่าก าไรที่ได้นั้นต้องไม่ใช่ก าไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม  

ขั้นที่ 3 ระดับปกปูอง (Preemptive Level) เป็นเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code 
of Conduct) หมายถึงการที่ธุรกิจสามารถสร้างก าไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และ
ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่
มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ 

ขั้นที่ 4 ระดับสมัครใจ (Voluntary Level) เป็นการกระท าด้วยความสมัครใจ (Voluntary 
Action) หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางซีเอสอาร์ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้
ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด ซึ่งในขั้นนี้การประกอบธุรกิจจะอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของ
สังคมเป็นส าคัญ และการด าเนินการซีเอสอาร์ในส่วนนี้สมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่าง
แท้จริง ทั้งธุรกิจต้องด าเนินการตามเกณฑ์ในขั้นที่ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการด าเนินการในขั้นต่อไปขึ้นกับ
ความพร้อมของธุรกิจแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าผลของการจัดท าโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์) ของบริษัท ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด เนื่องจากได้ลงไปสอบถาม
ประชาชนในพ้ืนที่ในต าบลบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ว่าการที่มีอยู่ของโรงงานปูนซิเมนต์ใน
พ้ืนที่ของชุมชนนั้นย่อมมีผลกระทบต่อชุมชนรอบพ้ืนที่โรงงานไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ดังนั้นทางโรงงานปูนซิเมนต์ได้มีการช่วยเหลือหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างไรบ้าง 
เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีรอบโรงงานอย่างแท้จริง 
เพ่ือที่สามารถจะน าไปเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่ง
คอย) จ ากัด เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น  
 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปแสดงขั้นตอนการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชน
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รับฟังความคิดเห็นประชาชนใน
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 จากรูปข้างต้นเป็นการแสดงถึงขั้นตอนการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ซึ่งจะมีขั้นตอนในการจัดคือบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัดจะส่งหน่วยชุมชนสัมพันธ์ลงไปในพ้ืนที่รอบโรงงานเพ่ือส ารวจและสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน
รอบโรงงานว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง พอส ารวจและได้ข้อมูลแล้วก็จะรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าประชาชนได้รับผลกระทบกับโรงงานอย่างไรและมีความต้องการให้โรงงานพัฒนาทางด้านใด 
อีกท้ังสามารถสอบถามกับทางโรงงานก็สามารถท าได้ในขั้นตอนนี้ 
 พอทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการอะไร ทางบริษัท ซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จ ากัด จะให้ฝุายกิจกรรมสัมพันธ์ไปด าเนินการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมออกมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ หรือเมื่อพบว่าชุมชนในพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบทางด้านใดก็จะจัดท าโครงการออกมาเพ่ือมาเยี่ยวยาชุมชนในพ้ืนที่ เมื่อด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสังคมส าเร็จแล้วก็จะมีฝุายประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมหาข้อบกพร่อง เพ่ือที่จะน าไป
ปรับปรุงและแก้ไขในโครงการหรือกิจกรรมในครั้งต่อไป 

ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โครงการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนรอบโรงงาน 
 ทางบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้มีการจัดท าโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนรอบโรงงาน โดยมีการให้งบประมาณสนับสนุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดนมีการให้งบประมาณปีละ 100,000 บาท เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทางผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า เริ่มแรกมาตรฐานอาชีวอนามัยยังไม่ได้
ตามมาตรฐาน แต่ทางบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้มีการพัฒนามาตรฐานอาชีวอนามัยอย่าง
ต่อเนื่อง และยังให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามารถเข้าไปตรวจสอบทางด้านอาชีวอนามัย 
เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีชุมชนรอบโรงงาน7 
 นอกจากการให้งบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแล้ว ทางบริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ยังได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือตรวจสุขภาพให้กับประชาชน
และชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งการออกหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย การตรวจโรคทั่วไป การตัดผม การตรวจ
ฟัน-ถอนฟัน ซึ่งเป็นคณะแพทย์และบุคลากรที่ทางบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด เป็นผู้จัดหามา
ให้เพ่ือน ามาบริการประชาชนและชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีมาปีละ 1 ครั้ง8 
 ข้อดีของโครงการนี้ คือ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ เนื่องจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงานประชาชนรอบ
โรงงานได้รับผลกระทบและอาจมีปัญหาทางสุขภาพได้ 
 ข้อเสียทางบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัดไม่ได้มีการให้งบประมาณแก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีจ านวนครั้งที่มาน้อยเกินไปท าให้ไม่พอกับความต้องการของประชาชน 

                                                 
7 สัมภาษณ์ ธนัญญา แพงไธสง,  นักวิชาการสาธารณสุข.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี,  12 พฤศจิกายน 2556. 
8 สัมภาษณ์ ธนัญญา แพงไธสง,  นักวิชาการสาธารณสุข.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปุา อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร,ี 12 พฤศจิกายน 2556. 
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 โครงการด้านการศึกษา 
 ทางบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา เช่น 
โครงการให้ทุนการศึกษา โครงการรองเท้าของหนู โครงการเปิดบ้านให้เยี่ยมชม เพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
คุณภาพทางด้านการศึกษา โดยมีการให้งบประมาณที่อยู่รอบโรงงานปีละ 100,000 บาท และยังมีการ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน เช่น การสร้างห้องน้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน การปรับปรุงห้องเรียน เป็น
ต้น9 
 ข้อดีของโครงการนี้คือ เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนรอบโรงงานที่ตั้งของบริษัท 
ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ให้มีงบประมาณพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท าให้
โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและมีภูมิทัศน์รอบโรงเรียนดีขึ้นซึ่งเกิดจากการช่วยเหลือจากโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของ บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
 ข้อเสีย จากผู้วิจัยลงไปท าการวิจัยพบว่าทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้ให้
ความส าคัญต่อการศึกษาท าให้ไม่พบความบกพร่อง เนื่องจากทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถขอ
ความอนุเคราะห์ไปทางโรงงานได้และทางโรงงานสามารถที่จะตอบสนองได้ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
 จากโครงการข้างต้นเป็นตัวอย่างของโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ของบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้ทราบว่า
โครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ที่ได้
จัดท าขึ้นนั้นถือว่าผลออกมาอยู่ในขั้นที่ 3 ระดับปกปูอง (Preemptive Level) เป็นเรื่องจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Business Code of Conduct) ซึ่งประชาชนและชุมชนรอบโรงงานยังต้องการความใส่ใจและ
ความช่วยเหลือจากบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอยจ ากัด) เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือนั้นในบางชุมชน
และบางหมู่บ้านยังไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควร โดยเฉพาะหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของโรงงานยังได้รับ
ผลกระทบจากโรงงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝุุนละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และด้าน
สุขภาพ แต่โครงการหรือกิจกรรมด้านความให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและขอความอนุเคราะห์
ให้ช่วยเหลือในเรื่องงานโครงสร้างหรืองานก่อสร้างนั้นประชาชนในพื้นท่ีได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง ผลของการจัดท าโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซิ
เมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต่อชุมชนบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
ของการจัดท าโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์) ของบริษัท 
ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต่อประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี พบว่า โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการและกิจกรรมที่ทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
                                                 
9 สัมภาษณ์ บุญชู  ใจผ่อง,  ผู้อ านวยการโรงเรียน.  โรงเรียนบ้านปุาวังกวาง ต าบลบ้านปุา อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี, 13 พฤศจิกายน 2556. 
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จ ากัด ได้จัดท าข้ึนนั้นเป็นโครงการที่ดีและสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ ท าให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และเห็นว่าทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด นั้นใส่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตปูนซิเมนต์ต่อชุมชน ดังนั้นจึงท าให้บริษัท     ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาที่ยังต้องช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนกันอีกต่อไปในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ควรให้จัดบุคลากรเข้าไปในความรู้เกี่ยวกับเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์) ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีความรู้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (ซีเอสอาร์) คืออะไร และทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต้องการที่จะช่วยเหลือ
และดูแลชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงงานอย่างไร 
 2. บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้ว่าจะมี
การจัดกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงระยะเวลาใด เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
และจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 3. บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด อาจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
เรื่องโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่พอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปพิจารณาเพ่ิมจ านวน
ของโครงการที่ไม่พอต่อความต้องการของประชาชน 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการไปเก็บข้อมูลให้หลากหลายขึ้นเนื่องจากในพ้ืนที่อ าเภอแก่งคอยนั้นมีโรงงานปูนซิ
เมนต์อยู่หลายโรงงาน ซึ่งเราสามารถไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซี
เอสอาร์) ของบริษัทเหล่านั้นได้ 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์) ของ
บริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอแก่งคอย และสอบความคิดเห็นเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ตั้งของ
โรงงานว่ามีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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ปัจจัยส าคัญในการบริหารวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลถึงประสิทธภิาพในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ 

:  ศึกษากรณี ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
The Important Factors of organization culture management that affect 

the efficiency of police 
: A case study of Office of Logistics  Royal Thai Police 

 
ร้อยต ารวจโทอิสเรศวร์  ลักษมีพิเชษฐ์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 
     การศึกษาปัจจัยส าคัญในการบริหารวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจนั้นเป็นผลมาจากการที่ปัจจุบันนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นองค์การที่ก าลังประสบ
ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งส านักงานส่งก าลังบ ารุงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพราะส านักงานส่งก าลังบ ารุงเป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆด้าน ดูแล เร่งรัดงบประมาณ ให้เป็นไป
อย่างถูกต้องเป็นแบบแผน ตามกฎระเบียบ  การแก้ปัญหาองค์การจึงต้องแก้ปัญหาจากต้นเหตุ การศึกษา
ระยะแรก คือการศึกษาทบทวนแนวคิดการจัดการองค์การโดยอาศัยความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
ระหว่างองค์การกับแบบแผนของปัจเจกบุคคล ( แนวคิดของ  Charles Handy ) โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างวัฒนธรรมแบบเน้นบทบาทซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่หน่วยงานราชการควรมีการบริหารวัฒนธรรมแบบ
นี้กับวัฒนธรรมสโมสรที่มักเข้าไปแทรกแซงวัฒนธรรมเน้นบทบาท  โดยการศึกษาจากปัจจัยส าคัญในการ
บริหารวัฒนธรรมองค์การคือ ผู้น าหน่วยงาน อิทธิพลภายในหน่วยงาน แรงจูงใจในการท างาน และ
ต าแหน่งงาน  นั้นเป็นไปตามวัฒนธรรมเน้นบทบาทหรือไม่  ภายในส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านั กงาน
ต ารวจแห่งชาติ มี 4 กองบังคับการ ได้แก่ กองบังคับการอ านวยการ กองบังคับการพลาธิการ กองบังคับ
การโยธาธิการ กองบังคับการสรรพาวุธ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ท าให้ทราบว่าทุกกองบังคับการภายในส านักงานส่งก าลังบ ารุงล้วนแล้วแต่ถูกแทรกแซงจากวัฒนธรรม
สโมสรส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานภายในส านักงานส่งก าลังบ ารุงลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Issares_63@hotmail.com


 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 

- 145    - 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีความมุ่งหมายส าคัญที่จะพินิจพิเคราะห์พิจารณาว่าการเป็นนักวิจัยที่เก่งนั้นควร
ประกอบด้วยคุณลักษณะใดผ่านมุมมองแนวคิดเรื่องสมรรถนะ ซึ่งเป็นแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้ประสบผลส าเร็จในการท างานอย่างเต็มความสามารถอย่างแท้จริง นอกจากจะมุ่ง
หมายที่จะค้นหาว่านักวิจัยที่เก่งควรเป็นอย่างไรแล้ว บทความนี้ยังมุ่งที่จะอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของ
สมรรถนะ ความหมายของสมรรถนะและองค์ประกอบของสมรรถนะ รวมทั้ง สมรรถนะของนักวิจัยใน
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นความเข้าใจพ้ืนฐานที่ส าคัญในการน าไปสู่การตอบค าถามว่า นักวิจัยที่เก่งควร
ประกอบด้วยสมรรถนะใด 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ, นักวิจัย, Competency, Researcher 
 
Abstract  
 
The aim of article is to consider about what is a good researcher competencies are 
through competency perspective which is encourage potentiality and work performance 
in person. The article is to explain key concept, definition and model of competency; 
moreover, the article is to review literature of foreign researcher for fully understand 
competency and researcher idea to answer a question is what competencies of good 
researcher are. 

 
หลักการและเหตุผล : สมรรถนะของนักวิจัย 

การวิจัยเปรียบเสมือนเครื่องมือของมนุษย์ที่ช่วยให้โลกเจริญก้าวหน้า สามารถพัฒนาสิ่ง ต่างๆ 
รอบตัวมนุษย์ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งการวิจัยยังช่วยให้มนุษย์ค้นพบสิ่งต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาประเด็นที่น่าสงสัยจนน าไปสู่ความรู้ นอกจากนี้การวิจัยท าให้สาขาความรู้ในแต่
ละศาสตร์อาทิเช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถหาค าตอบ ท า
ความเข้าใจ และน าไปอธิบายให้แก่มนุษย์ในสังคมได้ ดังนั้น การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของ
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มนุษยชาติจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรความรู้และเทคโนโลยี ฉันใด การน าไปสู่การพัฒนาและความ
เจริญก้าวหน้า จ าเป็นต้องใช้การวิจัยฉันนั้น 

การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การวิจัย” ให้เกิดประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยบุคคลที่มีทักษะความรู้ 
ความสามารถ เพราะการวิจัยเป็นวิธีการค้นหาค าตอบที่อาศัยหลักวิชาการ ความคิดเชิงระบบ และวิจาร
ญาณในการตีความค าตอบ ดังนั้นการวิจัยจึงจ าเป็นต้องมีผู้ที่มีทักษะ ความช านาญ ความรู้และ
ประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การวิจัย” ได้ จึงอาจกล่าวว่า ผู้ที่ใช้การ
วิจัยด้วยทักษะความช านาญ ความรู้และประสบการณ์ คือ “นักวิจัย” เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงเป็นบุคคลที่
มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาของประเทศให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างความยั่งยืนของการ
แข่งขันในระยะยาว และน าไปสู่ทางวิชาการแห่งอนาคตของประเทศi 

ประเทศไทยสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท านโยบายและพัฒนาการวิจัยของประเทศ เรียกว่า นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)10 จัดท าโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยอยู่ใน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 ระบุการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจัย หมายความว่า การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยมีความจ าเป็นและเป็นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ii ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
จ าเป็นต้องพัฒนานักวิจัยของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548-2552 จะเห็นได้ว่าจ านวนบุคลากรทางการวิจัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2548 มี
บุคลากรจ านวน 67,876 ปี 2550 จ านวน 73,498 และ ปี 2552 จ านวน 107,564 ทว่า จ านวนบุคลากร
ที่เพ่ิมขึ้นเป็นกลุ่มผู้ช่วยนักวิจัยและกลุ่มท างานสนับสนุน ส่วนบุคลากรในกลุ่มนักวิจัยกลับไม่เพ่ิมขึ้น iii 
ดังนั้น ประเทศไทยควรมุ่งสนับสนุนสร้างนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ต่างๆของประเทศ 

ส าหรับ นักวิจัย11ในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ จะสังกัดอยู่องค์กรกลางด้านบริหารงานบุคคล
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ ก .พ.อ. ซึ่ง 
ก.พ.อ.12 จัดท าบัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 

                                                 

*ผู้เขียนขอขอบพระคณุ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นอย่างสูงท่ีได้
เสียสละเวลาอันมีค่าและกรณุาอ่านบทความนี้  รวมทั้งกรุณาให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ต่อผู้เขียน 
**นิสิตปริญญาโท ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ติดต่อผู้เขยีนได้ที่ 
boom.peerapit@gmail.com 
10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/th/portals/0/e-book/policy-strategy8th/8th.html 
11 ต าแหน่งนักวิจัยไม่ปรากฎอยู่ในบญัชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2551 แต่ก าหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานข้าราชการพลเรือนบางแห่งมีต าแหน่งนักวิจยั เช่น กรมการแพทย์ 
12 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นองค์กรกลางด้านบรหิารงานบคุคลของข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อให้คณาจารย์และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสงักัดองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาเหตุที่ต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เป็นเอกเทศ และสอดคล้องกับภารกิจโดยค านึงถึงความเป็น
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255313ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิจัย ivขึ้น ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้นักวิจัย เป็นต าแหน่งประเภท 
เชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่งในสายงานคือ นักวิจัย และก าหนดระดับต าแหน่งนักวิจัย คือ ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นอกจากนี้ มาตรฐานก าหนดต าแหน่งยังระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและ
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
นั้น ให้เป็นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด14  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานในก ากับของรัฐv ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ เสาหลักของ
แผ่นดิน เพื่อใช้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
ยังคงยึดวิสัยทัศน์ เสาหลักของแผ่นดิน โดยก าหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ 5 ประการ ได้แก่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ผลิตบัณฑิต
ที่เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของประเทศและของโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว 
กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่น่าสนใจ คือ เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ทั้งนี้
บุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ดังกล่าวโดยตรงตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล จุฬาฯ พ.ศ. 
2551 คือ พนักงานสายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัยและนักวิจัยผู้ช่วย ตามข้อ 37แห่ง
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 255115  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยมายาวนานเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ส าหรับผลิต บัณฑิตอันพึงประสงค์และเพ่ือตอบโจทย์วิจัยให้กับประเทศและวงการวิจัย vi(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556) ได้ก าหนดคุณวุฒิต าแหน่งของนักวิจัยที่ระดับปริญญาเอก ตาม ข้อ 37(1)แห่ง
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 หมายความว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยใช้ความรู้ เพียงอย่างเดียวเพ่ือรับบุคคลท างาน ซึ่งต าแหน่งนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีทั้งนักวิจัยที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ โดยนักวิจัยที่เป็นข้าราชการใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) พ.ศ. 2553 และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระบุว่า ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งจะ
พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพียงความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งแต่ยังไม่ได้ก าหนด 
                                                                                                                                                 

อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
13 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยยึดตามหนังสือเวียน ของ ก.พ.อ.ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ว๔ ลงวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ให้ตัวอย่างสมรรถนะหลักจ านวน ๕ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน ๑๖ สมรรถนะ ส าหรับต าแหน่งนักวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
ก าหนดสมรรถหลักท้ัง ๕ ข้อ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจ านวน ๓ ข้อ ได้แก่ การสืบเสาะหาข้อมลู 
ความคิดสร้างสรรค์และการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
15 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 
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สมรรถนะที่เป็นเฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง  ขณะที่ นักวิจัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการใช้มาตรฐานประจ าต าแหน่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ า มีการระบุความรู้
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งอย่างกว้างๆและไม่ก าหนดสมรรถนะ
ส าหรับต าแหน่งนักวิจัย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและไม่ได้ท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ
อย่างแท้จริง ตามบทความที่ผ่านการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์ของ เดวิด แม คเคลแลนด์ (David 
Mcclelland) (1973) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ชื่อ testing for competence rather 
than for intelligencevii บทความดังกล่าวนี้ ได้วิพากษ์วิจารณ์การทดสอบโดยใช้การวัดสติปัญญา
(IQ)และความถนัด(Aptitude test) ว่าขาดความตรงในการใช้ท านายความส าเร็จในชีวิตและการวัดระดับ
สติปัญญาไม่ควรวัดความสามารถและท านายได้ทุกอย่าง นอกจากนี้ยังพบว่าการวัดสติปัญญาไม่ได้ท านาย
ความส าเร็จในชีวิตเสมอไปและพร้อมทั้งวิพากษ์ว่าการวัดสติปัญญามีอคติทางสถานะสังคมอีกด้วย แมค
เคลแลนด์จึงขอเสนอทางเลือกอ่ืนๆเพื่อใช้ทดสอบและประเมินความประสบความส าเร็จในชีวิตแทนที่การ
วัดและทดสอบแบบเดิม(ใช้แบบวัดสติปัญญาและความถนัด) โดยใช้เกณฑ์ตัวอย่าง(Criterion sampling)
เชิงประจักษ์(ample evidence)เช่น ถ้าเราอยากรู้ว่าคนขับรถได้ดีแค่ไหน เราต้องให้เขาแสดง
ความสามารถโดยการสอบขับรถ พร้อมทั้งในเกณฑ์ตัวอย่างนี้ประกอบด้วยสมรรถนะ(Competencies)ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผลลัพธ์การประสบความส าเร็จในอาชีพ(life outcomes)ที่ซึ่งมากกว่าเพียง
สมรรถนะที่เก่ียวกับอาชีพแต่รวมถึงสมรรถนะที่เกี่ยวข้องทางสังคมด้วย เช่น ภาวะผู้น า(leadership)และ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล(interpersonal skills) เป็นต้น16  

หลังจาก แมคเคลแลนด์จุดประกายแนวคิดสมรรถนะแล้ว นักวิชาการอ่ืนได้ขยายความหมายให้
นิยามสมรรถนะตามมา เช่น โบยาซติส (อ้างถึงใน Boyaztis, 1982)viii เขียนหนังสือเรื่อง The 
competent manager A Model for Effective performance ที่ซึ่งให้นิยามสมรรถนะว่า ลักษณะของ
บุคคลที่ยากจะเห็นได้ชัด อาจได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทักษะ ลักษณะของการมองตนเอง (self-
image)หรือบทบาททางสังคมหรือองค์ความรู้ที่บุคคลใช้ ฮอรบีและโทมัส (อ้างถึงใน Hornby &Thomas, 
1989)ix นิยามสมรรถนะว่าเป็นความรู้ ทักษะและคุณภาพของผู้จัดการหรือผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ชาร์ล 
วูดรัฟ (Charles Woodruffe, 1993)x เขียนบทความที่ชื่อว่า What is meant by a competency ซึ่ง
ในบทความดังกล่าวนี้ วูดรัฟ สรุปนิยามสมรรถนะว่า เป็นกลุ่มของแบบแผนพฤติกรรมที่ต าแหน่งงานต่างๆ
จ าเป็นต้องดึงมาใช้เพื่อท างานในต าแหน่งงานนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมเหล่านี้เป็น
พฤติกรรมของผู้มีผลการปฏิบัติงานที่สูง หรือที่ปรึกษาอย่าง สเปนเซอร์ สเปนเซอร์และนักวิชาการผู้จุด
ประกายแนวคิดสมรรถนะ อย่าง แมคเคลแลนด์ ได้ร่วมกันนิยามสมรรถนะว่า (อ้างถึงใน Spencer, 
McCleland & Spencer, 1994)xi เป็นส่วนผสมกันของแรงจูงใจ ลักษณะบุคลิกภาพ มโนทัศน์ต่อตนเอง
(self-concept) ทัศนคติ(attitude)หรือค่านิยม องค์ความรู้เชิงเนื้อหาหรือทักษะเชิงปัญญาหรือลักษณะ
ส่วนบุคคลใดๆก็ตามท่ีสามารถวัดได้หรือนับได้และแสดงความสามารถที่แตกต่างจากบุคคลอื่นโดยทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการนิยามความหมายของสมรรถนะหรือ Competency แต่ความหมาย
ดังกล่าวยังมีนิยามที่มีขอบเขตกว้างและยังถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีค าอีกค าหนึ่ง

                                                 
16 อย่างไรก็ตาม  มีนักวิชาการได้โตแ้ย้งบทความดังกล่าวของแมคคลแีลนด์ โปรดดรูายเอยีดเพิ่มเติมจาก Barrett, G.V. 
& Depinet, R.L. (1991). A reconsideration of testing for competence rather than for intelligence. 
American Psychologist, 46, 1012-1024. 
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ที่คล้ายกับ Competency คือ Competence นักวิชาการมีการถกเถียงว่า Competency และ 
Competence มีความหมายหรือนิยามเหมือนกันหรือไม่ โดยมีที่ปรึกษาเอกชน ผู้บริหารบริษัทเอกชน
และนักวิชาการมหาวิทยาลัยร่วมกันเขียนบทความที่ชื่อว่า the practice of competency modeling 
(Shippman et,. al, 2000)xii ชิปป์แมนและคณะ อธิบายในบทความว่า Competence หมายถึง การ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างเพียงพอต่องานหนึ่งๆโดยใช้ความรู้หรือทักษะ เช่นเดียวกัน ที่ปรึกษา
อย่าง ชาร์ล วูดรัฟ (Charles Woodruff, 1993) อธิบายว่า Competencies เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
บุคคลจ าเป็นต้องแสดงเพื่อที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ท างานตามหน้าที่ ขณะที่ Competence 
เป็นทักษะเฉพาะ ความรู้และความสามารถท่ีต้องการส าหรับการท างานหนึ่งๆ 

ดังนั้น จากการพิจารณาและทบทวนการนิยามสมรรถนะหรือ Competency จากนักวิชาการ
ข้างต้น สามารถอธิบายเบื้องต้นได้ว่า สมรรถนะเป็นกลุ่มของพฤติกรรมที่ประกอบด้วยและผสมผสาน
ระหว่างแรงจูงใจ ลักษณะบุคลิกภาพ มโนทัศน์ต่อตนเอง (Self-concept) ทัศนคติ (attitude) หรือ
ค่านิยมและความรู้ที่สามารถสังเกตได้ วัดได้และมีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างโดดเด่น ซึ่งแตกต่างกับค า
ว่า Competence ที่อาจหมายถึง กลุ่มความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการเพ่ือให้ท างานนั้นๆ
ส าเร็จลุล่วงอย่างเพียงพอ 

ในส่วนของราชการไทย ได้มีการน าสมรรถนะมาใช้ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) เป็นผู้น ามาศึกษาและพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ท าการ
ปฏิรูประบบงานบริหารบุคคลภาครัฐ ในส่วนของแผนระบบการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ในการท างานเพื่อประชาชน โดยการปฏิรูปดังกล่าว ก.พ. ได้น าระบบที่มีการน าสมรรถนะมาใช้
ในการบริหารผลงานของข้าราชการบางเรื่อง เช่น ระบบการสรรหาและเลือกสรร ระบบ นักบริหาร
ระดับกลาง ระบบนักบริหารระดับสูง ระบบพนักงานราชการ เป็นต้น ก.พ. ได้ให้นิยามหรือความหมาย
ของสมรรถนะว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร xiii อาจกล่าวได้ว่า นิยามดังกล่าวนี้ ก.พ.ได้รวม 
Competency และ Competence เข้าไว้ด้วยกัน เป็น สมรรถนะ กล่าวคือ สมรรถนะของข้าราชการ
ไทย ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ ซึ่งขัดแย้งกับการนิยามความหมาย 
สมรรถนะ ของนักวิชาการต่างประเทศข้างต้น ที่นิยามความหมายสมรรถนะโดยปราศจากการรวม ค าว่า 
Competence  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ก.พ. จะก าหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน เพ่ือเป็นสมรรถนะ
ร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)ได้น ามาใช้ด าเนินการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน ามาก าหนดเป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงต าแหน่งนักวิจัยด้วย แต่ สมรรถนะ 
ต้องก าหนดมาจากกรอบแนวคิดพ้ืนฐานของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รวมทั้ง วัฒนธรรมของแต่ละ
องค์กรนั้น มีความจ าเป็นที่แต่ละองค์กรจ าเป็นต้องมีสมรรถนะของตนเองเพ่ือสอดคล้องกับค่านิยม 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ฯลฯ ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมรวมทั้ง
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วัฒนธรรมของตนเอง จึงควรที่จะก าหนดสมรรถนะของต าแหน่งนักวิจัยเป็นการเฉพาะของตนเองเพ่ิมเติม
ด้วย 

นอกจากการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดท ามาตรฐานประจ าต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการต าแหน่งนักวิจัย มาตรฐานประจ าต าแหน่งดังกล่าวประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ซึ่ง
ไมไ่ด้กล่าวถึง “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นส าหรับนักวิจัยแล้ว และมาตรฐานประจ าต าแหน่งคือระบุหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เปรียบเสมือนการท าใบพรรณนางาน(Job description) ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของนักวิจัยให้มีผลงานที่ดีและประสบผลส าเร็จ โดย  ดูโบอิสและรอทเวล 
(2004)xiv(Dubois & Rothwell, 2004) กล่าวว่า โดยทั่วไป ฝุายทรัพยากรมนุษย์ใช้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์แบบดั้งเดิม(Traditional HR management)โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์งาน (Job analysis) 
เพ่ือระบุงานที่พนักงานต้องท า จัดท าใบพรรณนางาน (Job description) เพ่ือบอกว่าต าแหน่งหน้าที่ท า
อะไร และก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งงาน (Job specification) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีส่วนส าคัญใน
กระบวนการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งสิ้น แต่ ดูโบอิสและรอทเวล  ตั้ง
ข้อสังเกตว่า กระบวนการเหล่านี้มีปัญหา คือ ประการแรก ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าจะวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของพนักงานที่สัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์การ ประการที่สอง ใบพรรณนางานไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การและมีผลกับลักษณะงานที่ท าด้วย และประการสุดท้าย ผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
องค์การไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์งานแบบทั่วไปที่ไม่ยืดหยุ่น แข็งกระด้างและไม่เข้ากันกับเปูาหมาย
ขององค์การ แต่ถ้าใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ “สมรรถนะ”เป็นพ้ืนฐาน (Competency-Based 
HR management) จะมุ่งสนใจค้นหาพนักงานที่เก่งขององค์การ ส่งเสริมผลิตภาพขององค์การโดยใช้
พนักงานที่เก่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพนักงานที่เก่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอ่ืนๆ 
ท าตาม จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ เอ็ดเวิร์ด อี 
ลอว์เยอร์ นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเซาธ์เทริน แคลิฟอร์เนีย (Edward E. Lawler)
เสนอความเห็นในบทความที่ชื่อ “From Job-Based to Competency-Based Organization”xv ในปี 
ค.ศ.1993 ว่า นับตั้งแต่ข้อเสนอของ เฟดเดอริก ดับเบิลยู เทเลอร์ (Frederick W. Taylor)ที่เสนอให้
องค์การจัดการแบบวิทยาศาสตร์(Scientific management) ท าให้องค์การต้องสนใจงานว่างานของ
องค์การท าอะไรบ้าง มีกิจกรรมและคุณสมบัติของงานอย่างไร งานจึงเป็นโครงสร้างทั้งหมดขององค์การ 
ฝุายทรัพยากรมนุษย์จึงพยายามให้งานและทักษะของคนมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ผลักดันให้องค์การต้องแสวงหา “สมรรถนะ” 
ให้กับพนักงานเพ่ือสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งถ้าใช้ “งาน” เป็นพ้ืนฐานขององค์การอย่างเดียว จะ
ไม่สามารถแข่งขันและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ เพราะ “งาน” มีความนิ่ง(static) กล่าวคือ งานไม่มี
การเคลื่อนไหวหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงใดๆให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545xvi มาตรา 3/1 
ระบุว่า “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ……” และ “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 

- 151    - 
 

ละภารกิจ” ท าให้หน่วยงานของรัฐ ต้องบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งในการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีตัวชี้วัด
(Key performance indicator, KPI) เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานมีความเป็นรูปธรรม สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ และน ามาสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยตัวชี้วัด
ดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพนักงานหรือข้าราชการ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว อาจเรียกได้ว่า 
“สมรรถนะ” กล่าวคือ ตัวชี้วัดจะระบุเปูาหมายของงาน และสมรรถนะจะเป็นคุณสมบัติของการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุตัวชี้วัดนั้น ดังนั้น ถ้าพนักงานไม่มีสมรรถนะ การจะบรรลุตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานอาจ
ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะ “สมรรถนะ” จะท าให้ทราบว่า จะต้องปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของนักวิจัย พ.ศ. 2554 โดยประกาศดังกล่าว ได้ระบุถึงภาระงานขั้นต่ าของ
นักวิจัย และตัวชี้วัดได้แก่ นักวิจัยต้องมีภาระงานทั้งหมดเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 40 ภาระงานต่อ
สัปดาห์ โดยมีภาระงานแต่ละด้านได้แก่ งานวิจัยและวิชาการ และหรืองานสอน ไม่น้อยกว่า 22 ภาระงาน
ต่อสัปดาห์ งานบริการวิชาการ และงานบริหารธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 7 ภาระงาน และ
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 11 ภาระงานต่อสัปดาห์ ซึ่งสมรรถนะสามารถช่วยให้นักวิจัยทราบ
น าไปสู่แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและท าให้เกิดความส าเร็จของการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ 

ดังนั้นการศึกษา “สมรรถนะ” ส าหรับต าแหน่งนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าควรมี
สมรรถนะใดบ้าง มีความจ าเป็น เพราะสมรรถนะ คือ วิธีการที่ช่วยในการเฟูนหาคนที่เก่งที่สุดส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถที่จะวางรากฐานทางด้านทรัพยากรนักวิจัยให้มี
คุณภาพและผลิตผลงานวิจัยจนน ามหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เสาหลักแห่งแผ่นดิน” และน า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก  

 
จุดก าเนิดของแนวคิดสมรรถนะ 

แนวคิดสมรรถนะมีจุดเริ่มต้นมาจากบทความที่ชื่อ Testing for Competence Rather than for 
“intelligence” ของ เดวิด แมคเคลแลนด์(David McCleland, 1973)xvii นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ในปี ค.ศ. 1973 โดยแมคเคลแลนด์มีความสงสัยและตั้งค าถามถึงการทดสอบและวัดทาง
สติปัญญาที่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่นิยมใช้กันว่ามีความตรงมากแค่ไหนและใช้วัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดจริงๆ
หรือไม่ นอกจากนี้ แมคเคลแลนด์ยังตั้งข้อสังเกตว่า คะแนนสอบจากแบบทดสอบทางสติปัญญาหรือเกรด
นั้นสามารถท านายการประสบความส าเร็จในชีวิตได้แม่นย าเพียงใด เพราะคะแนนสอบหรือเกรดมี
ความสัมพันธ์หรือค าอธิบายได้ยากว่าพฤติกรรมอ่ืนๆในชีวิตจะเป็นอย่างไร และแมคเคลแลนด์ยังพบว่า 
เด็กท่ีฉลาดในห้องเรียนกับเด็กที่ไม่ฉลาดในห้องเรียนพบกับความส าเร็จในชีวิตเช่นกัน 

ประเด็นส าคัญของแมคเคลแลนด์ที่ชี้ให้เห็นคือ ประเด็นแรก สมรรถนะไม่ได้ถูกอคติจากเชื้อชาติ สี
ผิวหรือสถานภาพทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อความแม่นย าในการท านายผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
สติปัญญาของคนหรือระดับความรู้และทักษะไม่ได้มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน ประเด็นสอง การวัดหรือการ
ทดสอบทางสติปัญญาหรือ Intelligence quotient (IQ) ไม่ได้ท านายความส าเร็จในชีวิตเสมอไป IQ ไม่
สามารถวัดอะไรได้ทุกอย่างและIQ ช่วยท าให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งน ามาสู่ข้อเสนอที่ว่า ตัวแปรใดที่
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สามารถท านายการประสบความส าเร็จในชีวิตหรือการท างานได้อย่างแท้จริง แมคเคลแลนด์เสนอตัวแปร
ที่ชื่อว่า “Competency” การวัดหรือท านายการประสบความส าเร็จโดยใช้ Competency นี้ควรมี
แนวทางประกอบด้วย 

1. การทดสอบที่ดีที่สุดคือ การหาเกณฑ์ตัวอย่าง หมายถึง การวัดหรือทดสอบใดๆควรมีเกณฑ์เชิง
พฤติกรรม เช่น ถ้าคุณต้องการรู้ว่าบุคคลขับรถได้ดีแค่ไหน ต้องให้เขาสอบขับรถ ไม่ใช่เพียงการ
ให้ท าข้อสอบหรือทดสอบความถนัดเชาว์ปัญญา หรือ ถ้าคุณต้องการจะทดสอบการเป็นต ารวจที่
ดี เราต้องค้นหาว่าต ารวจท าอะไร ติดตามเขา หรือจดกิจกรรมที่เขาท า เป็นต้น 

2. การทดสอบควรจะออกแบบเพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่บุคคลเรียนรู้ กล่าวคือ การ
ทดสอบท่ีตรงท าเพ่ือสังเกตความสามารถของบุคคลในการที่จะแสดงความสามารถของเขาอย่างมี
สมรรถนะ(Competence)ทั้งในชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวันอย่างส าเร็จ ดังนั้น การ
ทดสอบควรจะมุ่งวัดพฤติกรรมที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในอนาคต 

3. การทดสอบควรจะตั้งเกณฑ์ในเชิงพฤติกรรมให้แน่ชัดแล้วให้บุคคลแสดงออกมา 
4. การทดสอบควรจะประเมินสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผลลัพธ์ความส าเร็จในชีวิต กล่าวคือ การ

ทดสอบสมรรถนะไม่ควรจะวัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ควรสนใจตัวแปรความส าเร็จใน
ชีวิตอ่ืนๆ เช่น ภาวะผู้น า ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น 

5. การทดสอบควรให้แสดงพฤติกรรมหลายๆทางและหาพฤติกรรมที่แสดงออกดีที่สุด กล่าวคือ 
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบางอย่างเกิดอย่างกะทันหันและไม่สม่ าเสมอ ท าให้ไม่สามารถระบุพฤติกรรม
ที่แน่นอนได้ ดังนั้น จึงควรทดสอบและวัดพฤติกรรมหลายครั้งและเลือกพฤติกรรมที่คงเส้นคงวา
อย่างเหมาะสมกับการทดสอบนั้นๆ 

6. การทดสอบใดๆควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วัดได้อย่างชัดแจ้ง 
จากข้อเสนอของ แมคเคลแลนด์ได้จุดประกายแนวคิดในเชิงที่ว่า การท านายความส าเร็จในชีวิต

โดยใช้แบบทดสอบทางสติปัญญาหรือความถนัดไม่สามารถท านายความส าเร็จในชีวิตเสมอไป แต่การ
ท านายโดยใช้สมรรถนะ(Competency) สามารถท านายความส าเร็จในชีวิตและการท างานแม่นย า
มากกว่าการท านายโดยใช้ระดับสติปัญญาหรือความถนัดเพียงอย่างเดียว 

นิยามและความหมายของสมรรถนะในมุมมองนักวิชาการต่างประเทศ 
ดูโบอิสและรอทเวล (2004)xviii อธิบายสมรรถนะว่า เป็นพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยม

ที่สุดของหัวหน้างานที่เราเคยพบมา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน ถ้าจะนิยาม
หรือให้ความหมายแล้ว สมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่บุคคลมีและใช้ในทางที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือที่จะบรรลุผลการปฏิบัติงานที่พึงปรารถนา คุณลักษณะเหล่านี้ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ลักษณะ
ของการมองภาพตนเอง แรงจูงใจทางสังคม บุคลิกภาพ รูปแบบความคิด ภาพความคิด วิธีการคิด 
ความรู้สึกและการกระท า 

ชารลส์ วูดรัฟ(Woodruff, 1993)xixxx สมรรถนะเป็นกลุ่มของพฤติกรรมที่ต าแหน่งงานจ าเป็นต้องมี
เพ่ือที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความสามารถ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกเหนือกว่าอย่างโดดเด่นกว่าผู้อ่ืน 
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สเปนเซอร์และสเปนเซอร์(Spencer & Spencer, 1993)xxi สมรรถนะคือ การผสมผสานของ
คุณลักษณะ ทักษะ บุคลิกภาพ ความรู้และแรงจูงใจของบุคคลที่ซึ่งสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานที่เหนืออย่าง
โดดเด่น 

สเปนเซอร์ สเปนเซอร์และแมคเคลแลนด์(Spencer, Spencer & Mccleland, 1994)xxii 
สมรรถนะคือการผสมผสานระหว่างแรงจูงใจ บุคลิกภาพ มโนทัศน์ต่อตนเอง ทัศนคติหรือค่านิยม ความรู้
เนื้อหาหรือทักษะการรู้คิดหรือคุณลักษณะต่างๆของบุคคลที่สามารถวัดได้หรือนับได้และสามารถแสดงให้
เห็นความแตกต่างอย่างโดดเด่นเหนือกว่าบุคคลอ่ืนโดยเฉลี่ย 

โบยาทซิส(Boyatzis, 1982)xxiii เสนอว่า ความรู้และทักษะของบุคคลเป็นความสามารถแบบ
พ้ืนฐานที่บุคคลดึงมาใช้ในการท างานให้ลุล่วง ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมรรถนะเท่านั้น แรงจูงใจหรือ
บทบาททางสังคมเป็นสมรรถนะท่ีสามารถใช้โดยตรงเพื่อส่งผ่านให้งานประสบผลส าเร็จ โบยาทซิส ให้
ความหมาย สมรรถนะว่า คุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคลที่มีผลท าให้ผลการปฏิบัติงานโดดเด่น 
ประกอบด้วยแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทักษะ ลักษณะการมองตนเองหรือบทบาททางสังคม เป็นต้น 
สมรรถนะจะแสดงออกแล้วมีผลต่อผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมในการท างาน 

จากการให้ความหมายและนิยามของนักวิชาการ สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะคือ คุณลักษณะที่
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การมองตนเองและการรับรู้ตนเองแล้ว
แสดงออกเชิงพฤติกรรมซึ่งสามารถวัดและสังเกตได้แล้วมีผลให้การปฏิบัติงานของบุคคลเหนืออย่างโดด
เด่นกว่าผู้อื่น 
โมเดลองค์ประกอบของสมรรถนะ 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ได้รับความนิยมมากคือ โมเดลภูเขาน้ าแข็ง หรือ Iceberg Model 
นิยามโดย สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Lyle M.Spencer & Signe M.Spencer, 1993) ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
เอกชน พวกเขาร่วมกันอธิบายองค์ประกอบของสมรรถนะโดยใช้ภูเขาน้ าแข็งโมเดล  
ดังอธิบายภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้ าแข็ง 

ที่มา : http://info.smf.ktu.lt/edukin/evaco/competence.html 
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จากโมเดลที่เสนอนั้น อธิบายได้ว่า ส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนของภูเขาน้ าแข็งคือความรู้และทักษะ 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญแต่ไม่ใช่ระดับลึกที่สุดของโครงสร้างสมรรถนะ บุคคลที่มีความรู้ข้อมูลข่าวสารมี
เนื้อหาความรู้ที่เฉพาะและทักษะเป็นความสามารถเพ่ือที่จะแสดงออกทางกายภาพหรืองานที่ใช้ปัญญา 
ซึ่งพัฒนาได้ง่ายกว่าส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ าแข็ง ได้แก่ แรงจูงใจ ลักษณะบุคลิกและมโนทัศน์ต่อ
ตนเอง โดย 3 องค์ประกอบที่ซ่อนอยู่นี้เป็นส่วนส าคัญมากต่อผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมในการ
ท างานที่โดดเด่นกว่าผู้อ่ืน 

ส าหรับความหมาย 5 องค์ประกอบสมรรถนะ มีความหมายดังต่อไปนี้ 
1. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นและผลักดันให้บุคคลคิดและแสดงพฤติกรรมออกมาจาก
ความรู้สึกจริง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ทาให้บุคคลเลือกทาให้บรรลุตามเปูาหมายที่ต้องการ  
2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัย และลักษณะภายในที่
บุคคลแสดงออกต่อสถานการณ์ท่ีเผชิญอย่างสม่ าเสมอ  
3. การรับรู้ตนเอง (Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์ของตนเองที่แต่ละคนรับรู้ 
สามารถท านายพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้  
4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่บุคคลสั่งสมไว้ มีความซับซ้อนสามารถวัดได้
โดยการทดสอบ แต่ก็ไม่ได้แสดงว่าจะท างานได้ดี จนกว่าจะแสดงพฤติกรรมออกมา  
5. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งด้านความคิด กายภาพ และจิตใจ ซึ่ง
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการวางแผนกับข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
การก าหนดและสร้างกรอบสมรรถนะ 

เชอร์มอน กล่าวถึง การสร้างกรอบแนวสมรรถนะภายในองค์การว่า ควรเริ่มจาก กลยุทธ์ของ
องค์การ (Corporate Strategy) ว่าคืออะไร วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ หน้าที่พันธกิจของตนเอง และมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การด้วย เพ่ือท าให้สมรรถนะมีความสอดคล้องกันกับ
สภาพแวดล้อมที่องค์การก าลังเผชิญรวมทั้งกลยุทธ์ขององค์การ จากนั้น จึงจะชี้ชัด สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ขององค์การ สมรรถนะหลักขององค์การต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การนั้นๆ
เพราะองค์การมีวัฒนธรรมต่างกัน (Dubois & Rothwell, 2004) อันมาจากค่านิยม วิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์
ขององค์การ ดังนั้น องค์การแต่ละแห่งจึงมีสมรรถนะหลักเหมือนกันไม่ได้ 

หลังจากที่องค์การทราบกลยุทธ์ของตนเองแล้ว ให้ท าการเขียน Competency Dictionary ที่
สอดคล้องแล้วเข้ากันกับสมรรถนะหลักขององค์การ Competency Dictionary ประกอบด้วย ชื่อ
สมรรถนะ ค าอธิบาย ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม และระดับคะแนน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการประเมินจาก
พนักงานในองค์การโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือจะได้ทราบว่าสมรรถนะหลักเข้ากับองค์การหรือไม่ 

ประการต่อมา เป็นการสร้างกรอบแนวคิดสมรรถนะขององค์การในระดับสายงาน องค์การต้อง
วิเคราะห์โครงสร้างองค์การและวิเคราะห์งาน ประกอบด้วยบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่
ละต าแหน่ง ซึ่งจะมีการสร้าง Competency Dictionary เช่นกัน แต่เป็นระดับสายงานลงไป พร้อมทั้งมี
การประเมินด้วยว่า สมรรถนะตามสายงานดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานในต าแหน่งนั้นหรือไม ่

ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2549)xxiv เขียนหนังสือ เรื่อง การจัดท าสมรรถนะภาคปฏิบัติว่า การ
ก าหนดหรือการหาสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานขององค์กรในภาคปฏิบัตินั้น สามารถท าตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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การจัดท าสมรรถนะหลัก 
- จัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาก าหนดสมรรถนะขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุดต้องมีส่วนร่วม 
- คณะกรรมการท าการส ารวจวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
- ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยอาจใช้การสัมมนาหรือ

ระดมความเห็นจากพนักงานทุกภาคส่วนขององค์กร 
- คณะกรรมการท าการนิยามสมรรถนะหลักแต่ละตัว การนิยามหมายถึงการระบุพฤติกรรมตามแต่

ละสมรรถนะที่ก าหนดขึ้น ส่วนมากสมรรถนะหลักจะมีประมาณ 3-5 ข้อ 
- จากนั้น คณะกรรมการท าการก าหนดระดับความคาดหวัง(Proficiency Level)อาจมี 5 ระดับ 

โดยเขียนระดับพฤติกรรมที่คาดหวังจากพฤติกรรมที่คาดหวังน้อยที่สุดจนถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง
มากที่สุดพร้อมทั้งนิยามพฤติกรรมตามแต่ละระดับด้วย ทั้งนี้การก าหนดระดับพฤติกรรมความ
คาดหวังสอดคล้องกับต าแหน่งของพนักงาน 

- สื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กรทราบ 
การจัดท าสมรรถนะในงาน 
- แต่ละฝุายในองค์กรต้องส ารวจ พิจารณาต าแหน่งงานของตนเองว่ามีลักษณะงานหรือค าอธิบาย

งานอย่างไรบ้าง  
- ตัวแทนแต่ละฝุาย เช่น หัวหน้างานหรือตัวแทนพนักงาน ระดมสมองว่า ต าแหน่งงานนั้นท า

อะไรบ้าง 
- สร้างแบบฟอร์มวิเคราะห์หาสมรรถนะในงาน โดยก าหนดช่องว่างต าแหน่งงานและลักษณะงานที่

รับผิดชอบ 
- จากนั้น น าแบบฟอร์มวิเคราะห์งานมาก าหนดสมรรถนะ โดยอาจยึดหลักทักษะ ความรู้ 

คุณสมบัติ(KESA)  
- เขียนค านิยามเชิงพฤติกรรมที่ต้องการ การก าหนดระดับความคาดหวัง(Proficiency Level)อาจ

มี 5 ระดับ โดยเขียนระดับพฤติกรรมที่คาดหวังจากพฤติกรรมที่คาดหวังน้อยที่สุดจนถึง
พฤติกรรมที่คาดหวังมากท่ีสุด 

แนวคิดสมรรถนะในมุมมองระบบราชการไทย 
ส าหรับจุดเริ่มต้นของการน าสมรรถนะมาใช้ มีที่มาจาก ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน (ก.พ.)xxv เป็นผู้น ามาศึกษาและพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ท า
การปฏิรูประบบงานบริหารบุคคลภาครัฐ ในส่วนของแผนระบบการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ในการท างานเพื่อประชาชน โดยการปฏิรูปดังกล่าว ก.พ. ได้น าระบบที่มีการน าสมรรถนะมาใช้
ในการบริหารผลงานของข้าราชการบางเรื่อง เช่น ระบบการสรรหาและเลือกสรร ระบบ นักบริหาร
ระดับกลาง ระบบนักบริหารระดับสูง ระบบพนักงานราชการ เป็นต้น ก.พ.ได้ให้ความหมายสมรรถนะว่า 
“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆที่ท าให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆในองค์กร ก.พ. ขยายความอีกว่า การที่
บุคคลจะมีสมรรถนะได้ต้องมีองค์ประกอบทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆด้วย จึง
สรุปได้ว่า ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษะอ่ืนๆภายใต้องค์ประกอบของภูเขาน้ าแข็ง ส่งผลให้
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เกิดสมรรถนะ และสมรรถนะท าให้เกิดผลงานออกมา ฉะนั้น สมรรถนะของข้าราชการในระบบราชการ
ไทยจึงประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอ่ืนๆ 

ก.พ. ได้ศึกษาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศ เพ่ือท าการก าหนดสมรรถนะส าหรับ
ระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนปรับปรุงใหม่โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบส ารวจ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และข้อมูลจากบริษัทท่ีปรึกษาและก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ เป็นสมรรถนะหลัก
ที่ข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบควรมี และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 20 สมรรถนะ เพ่ือสนับสนุนให้
ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ 
สมรรถนะหลัก ของ ก.พ. คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอมค่านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation) 
2. การบริการที่ด(ีService Mind) 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ(Expertise) 
4. จริยธรรม(Integrity) 
5. ความร่วมแรงร่วมใจ(Teamwork) 

สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ของ ก.พ. คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงานเพ่ือสนับสนุนให้
ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน กลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ 
(ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ ากลุ่มงานมีทั้งหมด 20 สมรรถนะ 
ด้วยกันคือ 
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
2. การมองภาพองค์รวม(Conceptual thinking) 
3. การพัฒนาศักยภาพคน(Caring & developing others) 
4. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่(Holding people accountable) 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล(Information seeking) 
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม(Cultural Sensitivity) 
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน(Interpersonal understanding) 
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ(Organizational awareness) 
9. การด าเนินการเชิงรุก(Proactiveness) 
10. ความถูกต้องของงาน(Concern for order) 
11. ความมั่นใจในตนเอง(self confidence) 
12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน(Flexibility) 
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(Communication & influencing) 
14. สภาวะผู้น า(Leadership) 
15. สุนทรียภาพทางศิลปะ(Aesthetic Quality) 
16. วิสัยทัศน์(visioning) 
17. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ(Strategic Organization) 
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18. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน(Change leadership) 
19. การควบคุมตนเอง(Self-control) 
20. การให้อ านาจแก่ผู้อื่น(Empowering others) 

นอกจากนี้ ก.พ. ยังได้ก าหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญดังต่อไปนี้ 
ความรู้ความสามารถ หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หมายถึง การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญและ
คล่องแคล่ว ประกอบด้วย 

1. การใช้คอมพิวเตอร์ 
2. การใช้ภาษาอังกฤษ 
3. การค านวณ 
4. การจัดการข้อมูล 

โดยสรุป สมรรถนะของ ก.พ. ที่ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพึงมีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ประกอบด้วย 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
3. สมรรถนะหลัก 
4. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 

ส าหรับ สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) นั้น ได้ใช้สมรรถนะ
เดียวกันกับสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. ก าหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งใน
ประกาศดังกล่าว ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้แนวทางสมรรถนะ และท้ายประกาศได้มี
ส าเนาเรื่อง แนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาต้องมี สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เช่นเดียวกับ ก.พ. ก าหนดไว้ 
สมรรถนะของนักวิจัยในต่างประเทศ 

Apec and Deloitte Consulting (2010)xxvi บริษัทที่ปรึกษาท าการศึกษาสมรรถนะและทักษะ
ของนักวิจัยในปี ค.ศ. 2020 ว่าควรมีสมรรถนะใดบ้าง โดยบริษัทท าการสัมภาษณ์นักวิจัยอาวุโส ผู้บริหาร
แผนและกลยุทธ์และผู้จัดการฝุายทรัพยากรบุคคล 80 คน ซึ่งมีต าแหน่งระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมนี , ฟินแลนด์ , เนเธอร์แลนด์ , สหราชอาณาจักร,
สวิสเซอร์แลนด์, ญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกา โดยประเด็นที่ถามนั้น สนใจว่า นักวิจัยอาวุโส ผู้บริหารแผนและ
กลยุทธ์ และ ผู้จัดการฝุายทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ มีความคาดหวังต่อสมรรถนะและทักษะของนักวิจัย
อย่างไรในปี ค.ศ. 2020 บริษัทที่ปรึกษาน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปและผลการศึกษาพบว่า 
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สมรรถนะของนักวิจัยในปี ค .ศ. 2020 ควรมีสมรรถนะหลัก 3 ด้านและมีส่วนประกอบย่อย 20 
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะด้านวิทยาการ(Scientific competencies) 
- ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์(scientific knowledge) 
- ความสามารถเรียนรู้และปรับตัว(Ability to learn and adapt) 
- ความสามารถที่จะก าหนดประเด็นการวิจัย(Ability to formulate a research issue) 
- สามารถวิเคราะห์ได้และเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ล้ าเลิศ(Capacity for analysis 

and grasp of sophisticated IT tools)* 
- ความสามารถที่จะท างานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย(Ability to work in an 

interdisciplinary environment)* 
- ความสามารถที่จะประสานความรู้ทุกภาคส่วนเข้ามารวมกันได้ (Ability to incorporate 

existing knowledge ) 
2. ทักษะด้านโครงการและการจัดการทีม (Project and team management skills) 
- สามารถท างานเป็นทีมได้(Ability to work in team) 
- สามารถพัฒนาเครือข่าย(Ability to develop a network)* 
- ทักษะการสื่อสาร(communication skills) 
- สามารถที่จะประเมินปรากฎการณ์ต่างๆได้(Ability to assess) 
- ทักษะทางภาษา(Language skills)* 
- เข้าใจเรื่องธุรกิจและมีทักษะการจัดการ(Business culture and management skills)* 
- ทักษะด้านการจัดการโครงการ(Project management skills) 
- สามารถจะเป็นคนจัดการได้และน าทีมไปสู่ทิศทางแห่งการพัฒนา(Ability to manager and 

steer teams) 
- ตระหนักความเกี่ยวเนื่องของการวิจัยและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม(Awareness of the 

pertinence of the research and its impact on the environment)* 
3. ความสามารถส่วนบุคคลและทักษะสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน(Personal aptitude and 

interpersonal skills) 
- มีความคิดสร้างสรรค์(Creativity) 
- เปิดใจกว้าง(Open-minded approach) 
- มีแรงจูงใจและให้ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้อง(Motivation/Involvement) 
- มีความสามารถปรับตัว(Adaptability) 
- มีความสามารถประเมินได้ด้วยตนเอง(Ability to self-assess) 

*หมายถึง สมรรถนะส าคัญที่ต้องการในอนาคต 
Vitae (2009)xxvii องค์กรที่สนับสนุนพัฒนาทางอาชีพ การศึกษาต่อและท าวิจัยของนักวิจัยของ

ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสภาการวิจัยอังกฤษ (Research Councils UK) ท าการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนานักวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดของ Anna Lee แห่ง
มหาวิทยาลัยเซอรเรย์ (University 0f Surrey) มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ, คุณลักษณะและสมรรถนะ
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ของนักวิจัย โดย Vitae น ามาทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือท าการส ารวจวรรณกรรมของสมรรถนะในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
รวมทั้ง นักวิจัยของสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลก และเพ่ือระบุสมรรถนะ คุณลักษณะ และทักษะของแต่ละ
กรอบแนวคิดเพ่ือที่จะสนับสนุนการพัฒนาความแข็งแกร่งของสมรรถนะ 

วิธีการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะของนักวิจัยคือ การนิยามขอบเขตของการทบทวนและ
การค้นหาวรรณกรรม โดย Vitae ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัยและหน่วยงานการวิจัยของภาครัฐในประเทศอังกฤษ แล้วน าสมรรถนะหลัก
แต่ละท่ีมาสรุปและแบ่งกลุ่มตามความถ่ีของแต่ละที่ระบุสมรรถนะหลักไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลงานวิจัยให้ประโยชน์ทางวิชาการและน าไปพัฒนาการวิจัยได้ (Contribution to and 
development of research) 

2. มีภาวะผู้น าและการจัดการ(ประกอบด้วยการบริหารคน)Leadership and management 
(including people management) 

3. มีความเชี่ยวชาญและทักษะ(Expertise/Skill) 
4. การสื่อสาร,การมีอิทธิพลและการเจรจาต่อรอง(Communications, influence and 

negotiate) 
5. การท างานเป็นทีม(Teamwork) 
6. มีความคิดริเริ่ม, แก้ปัญหาและตัดสินใจ (initiative, problem-solving and decision-

making) 
7. บริการและส่งผลงานต่อสังคม(Service and delivery) 
8. สอนและเรียนรู้(Teaching and learning) 
9. การวางแผน, จัดระบบและสร้างขีดความสามารถ(Planning, organization and building 

capacity ) 
10. พัฒนาการทางอาชีพและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง(Career development and 

continual improvement) 
11. สนับสนุนนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย(Supporting students/stakeholders) 
12. รู้จักแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ (Liaison, networking and 

relationships) 
13. ท างานตามสภาพแวดล้อมต่างๆได้(University/work environment) 
14. ให้ความรู้กระจายแพร่หลายไปยังท่ีต่างๆ(Dissemination) 
15. สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น(Adaptability/flexibility) 
16. มีความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 
17. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ได้(Creative/Analytical Thinking) 
18. คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) 
19. มีความสามารถจัดการทรัพยากร(Managing resources) 
20. ใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถเป็น(Technical competency) 
21. เชื่อมโยงกับประชาสังคม(Community) 
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22. ใช้นวัตกรรมในการสอน(Innovation in teaching) 
23. มีความรับผิดชอบ(Accountability) 
24. มีการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ(Business Development) 
25. สร้างทักษะระหว่างบุคคล(Interpersonal Skills) 
26. จัดการงานได้(Managing work) 
27. ใช้ความพยายามอย่างสูงทั้งทางความรู้สึก ทางกายและอารมณ์ (Sensory, physical and 

emotional demands)  
สมาคมนักศึกษาหลังปริญญาเอกแห่งชาติ (ไม่ระบุปี)xxviii (The National Postdoctoral 

Association (NPA)) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งสมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะเพ่ือเป็นการแนะแนว
นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก ซึ่งการจัดตั้งสมรรถนะดังกล่าวใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการฝึกอบรม 
การให้ค าปรึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการเป็นนักวิจัย สมรรถนะหลักประกอบด้วยดังนี้ 

1. ความรู้เฉพาะสาขา (Discipline-specific conceptual knowledge) 
1. ใช้การวิเคราะห์เพ่ือตั้งค าถามการวิจัย (Analytical approach to defining scientific 

questions)  
2. ออกแบบการทดสอบสมมติฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์(Design of scientifically testable 

hypotheses)  
3. ได้รับความรู้กว้างและข้ามสายความรู้(Broad based and cross-disciplinary knowledge 

acquisition)  
4. รู้จักตีความและวิเคราะห์ข้อมูล(Interpretation and analysis of data) 

2. พัฒนาทักษะการวิจัย (Research skill development) 
1. มีเทคนิคการวิจัยและทดลองอย่างปลอดภัย(Research techniques and laboratory safety)  
2. ออกแบบการทดลอง(Experimental design)  
3. วิเคราะห์และตีความข้อมูล(Data analysis and interpretation ) 
4. วิเคราะห์สถิติ(Statistical analysis)  
5. มีกลยุทธ์ค้นหาและประเมินการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective search 

strategies and critical evaluation of the literature)  
6. มีกระบวนการตรวจสอบผลงานกับเพ่ือนร่วมวิชาการ (Principles of the peer review 

process) 
3.  ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 

 1. การเขียน (Writing)  
2. การพูด (Speaking) 
3. การสอน (Teaching) 
4. ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Skills)  
5. เผชิญสถานการณ์พิเศษ (Special Situations) 

4. มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
1. ความเป็นมืออาชีพในที่ท างาน (Workplace professionalism) 
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- ประเมินและยึดถือกฎระเบียบที่ดีงามของที่ท างาน ท างานตามมาตรฐาน และมีเปูาหมายร่วมกัน
กับสมาชิกในที่ท างานหรือสภาพแวดล้อมอ่ืน(เช่น ห้องเรียน, กรรมการ,บรรณาธิการและ
ห้องปฏิบัติการทดลอง เป็นต้น) (Assess and uphold workplace etiquette, performance 
standards, and project goals with members of a team or in other immediate 
work environments (classroom, committee boardroom, editorial boardroom, 
virtual lab, etc.)  

- ยอมรับ ประเมินและเพ่ิมความสามารถสติปัญญาของผู้อื่นโดยการสนับสนุนให้ผู้นั้นแสดง
ความเห็นและสร้างความสัมพันธ์(Respect, evaluate, and enhance the intellectual 
contribution of others by encouraging nourishing attitudes and relationships) 

- ให้ผู้อื่นแสดงออกอย่างเต็มที่และความเห็นที่เข้าใจง่ายและยอมรับในเอกลักษณ์ของผู้อ่ืนทั้ง
ประวัติส่วนตัวและวัฒนธรรมของเขา (Allow others the right to self-expression and 
opinion to deeply understand and respect the complex identities of others, their 
histories, and their cultures)  

- รักษาและสนับสนุนความสัมพันธ์แบบพ่ีเลี้ยง(Preserve and promote mentoring 
relationships within the workplace)  

- พัฒนาความมั่นใจในการแสดงออกซ่ึงเจตคติ การสังเกตหรือความเห็นด้วยถ้อยค าทางบวกหรือ
เสริมแรงด้านภาษากับบุคคลอ่ืน (Develop confidence in expressing one’s attitudes, 
observations, or opinions using positive or reinforcing language) 

2. ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันอ่ืนๆ (Institutional professionalism) 
- ท าตามและยืดหยุ่นตามกฎและระเบียบCompliance with rules and regulations  

ยอมรับ ปรับตัวและท าตามกฎระเบียบและบรรทัดฐานและมีท่าทาง การกระท าและมีคุณค่าตามความ
คาดหวัง ของสถาบันนั้นๆ (Respect, adjust, and comply with unit-specific and institutional 
norms and expectations of appearance, conduct, and values) 
- ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงผ่านการร่วมงานกับคณะกรรมการของสถาบันหรือผู้น า

ภายในอ่ืนๆเมื่อมีโอกาส (Collaborate with senior management and administration 
through participation on institutional committees or other internal leadership 
opportunities) 

3. ความเป็นมืออาชีพกับเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมชาติ (Collegial professionalism) 
- ระบุ สร้างความสัมพันธ์และรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจกับกับพ่ีเลี้ยงและร่วมมือกัน(Identify, 

establish, and maintain effective and trustworthy partnerships with mentors and 
collaborators)  

- มีความก้าวหน้าและอาวุโสในสายอาชีพของตนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของสาธารณะและ
หน่วยงานวิชาชีพ เช่น วชิาชพีสังคม, กรรมการบรรณาธิการและที่ปรึกษา,เพ่ือนร่วมวิชาการและ
กรรมการสถาบัน (Advance and promote the discipline by participating in public 
and professional service activities, such as professional societies, editorial and 
advisory boards, peer review panels, and institutional committees) 
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4. ความเป็นมืออาชีพกับทุกภาคส่วนในสังคม (Universal professionalism) 
- เข้าไปข้องเกี่ยวและช่วยเหลือกิจการสาธารณะเพ่ือสนับสนุนความเป็นมืออาชีพ (Engage and 

serve the general public (schools, government officials, other professions, and 
media) to promote the profession)  

- ระบุความต้องการของสังคมและบอกไปยังวิชาชีพเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพเพ่ือก าหนด
หรือระบุความต้องการนั้นเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคม (Identify societal needs and 
communicate the impact of the profession to address those needs to the 
public’s benefit) 

5. ทักษะภาวะผู้น าและการจัดการ (Leadership and Management Skills) 
1. ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
2. ทักษะความเป็นผู้น า (Leadership Skills) 

6. รับผิดชอบต่อการท าวิจัย (Responsible conduct of research) 
1. มีข้อมูลเป็นของตนเองและแบ่งปันผู้อื่น (Data ownership and sharing)  
2. ฝึกฝนการตีพิมพ์ผลงานและรู้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Publication practices and responsible)  
3. วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมนุษย์ (Research with human subjects (where applicable)) 
4. การวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัตว์ (Research involving animals (where applicable)) 
5. ระบุและท าการวิจัยที่มีอันตรายน้อยลง (Identifying and mitigating research misconduct)  
6. ความขัดแย้งทางความสนใจ (Conflicts of interest) 
สมรรถนะของนักวิจัย : ข้อเสนอเชิงแนวคิดและทฤษฎี 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การก าหนดหรือสร้างกรอบสมรรถนะนั้น ต้อง
มาจากองค์กรนั้นๆเอง ซึ่งได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ลักษณะงานของนักวิจัยและวัฒนธรรม
องค์การ โดยแต่ละองค์กรจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แตกต่างกันไป ท าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
(Uniqueness) ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นประการส าคัญสิ่งแรกคือ การก าหนดหรือสร้างสมรรถนะใดๆ
ขององค์กรไม่ควรจะยึดถือสมรรถนะทั่วไปที่ทางหน่วยงานกลางเป็นผู้ก าหนดเสมอไป เพราะมีความเป็น
ทั่วไปและอาจจะไม่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรที่ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย ลักษณะงานและ
วัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน แต่ควรจะพิจารณาและค้นหาสมรรถนะของนักวิจัยของแต่ละองค์กรเสีย
มากกว่า 

ประการที่สอง การก าหนดสมรรถนะต าแหน่งนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น จ าเป็นต้องใช้สมรรถนะที่
ทางก.พ.อ.ก าหนดต่อไป สมรรถนะที่ ก.พ.อ. ก าหนดนี้ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ซึ่ง
เหมือนกับสมรรถนะของ ก.พ. สมรรถนะดังกล่าวมีความเป็นทั่วไปและก าหนดให้ข้าราชการแต่ละ
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีสมรรถนะดังกล่าว ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์การเฉพาะ ดังนั้น ถ้ามีการศึกษาสมรรถนะ
ของต าแหน่งนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งใดๆก็ตามในมหาวิทยาลัย ผู้ศึกษามีความจ าเป็นที่
จะต้องทราบถึงสมรรถนะของ ก.พ.อ.ที่ก าหนดเป็นแนวทางไว้แล้ว และอาจจะศึกษาสมรรถนะเพ่ิมเติม
ของต าแหน่งใดๆท่ีสอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
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ประการที่สาม จากการทบทวนวรรณกรรมสมรรถนะของนักวิจัยในต่างประเทศ สามารถสรุป
สมรรถนะในงานของนักวิจัยได้ 10 สมรรถนะ ดังตารางที่ 1 แสดงการสรุปทบทวนสมรรถนะของนักวิจัย
ในต่างประเทศ 
ที ่ สมรรถนะในงาน สมรรถนะย่อย 
1 ทักษะภาวะผู้น าและจัดการ

(Leadership & Management 
Skills) 

การบริหารโครงการ(Project management),อิทธิพลต่อ
ผู้อื่น (Influence), การวางแผน, จัดระบบและสร้างขีด
ความสามารถ(Planning, organization and building 
capacity ),มีความสามารถจัดการทรัพยากร(Managing 
resources)และการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) 

2 การบริการ(Service) บริการและส่งผลงานต่อสังคม(Service and delivery)และ
เชื่อมโยงกับประชาสังคม(Community) 

3 ทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล(Interpersonal relation 
Skills) 

เปิดใจกว้าง(Open-minded approach)และสนับสนุน
นักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย(Supporting 
students/stakeholders) 

4 ทักษะการสื่อสาร
(Communication Skills) 

ทักษะด้านภาษา(Language Skills),การน าเสนอผลงาน
(Presentation),การอภิปรายความเห็น(Discussion), การ
ฟังอย่างตั้งใจ(Critical listening)และการเขียนผลงาน
(Writing) 

5 ทักษะการท างานเป็นทีม
(Teamwork Skills) 

สามารถท างานเป็นทีมได้(Ability to work in team)และ
สามารถพัฒนาเครือข่าย(Ability to develop a network) 

6 ลักษณะส่วนบุคคล(Personal 
Attribute) 

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity),มีแรงจูงใจและให้ตัวเองมี
ส่วนเกี่ยวข้อง(Motivation/Involvement),มีความสามารถ
ปรับตัว(Adaptability),มีความเชี่ยวชาญและทักษะ
(Expertise/Skill)}มีความรับผิดชอบ(Accountability)และ
ใฝุเรียนรู้(Learning) 

7 ทักษะการวิจัย(Research Skills) มีเทคนิคการวิจัยและทดลองอย่างปลอดภัย(Research 
techniques and laboratory safety) วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล(Data analysis and interpretation )
วิเคราะห์สถิติ(Statistical analysis) มีกลยุทธ์ค้นหาและ
ประเมินการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective search strategies and critical evaluation 
of the literature)มีกระบวนการตรวจสอบผลงานกับเพ่ือน
ร่วมวิชาการ (Principles of the peer review process)
ความสามารถที่จะก าหนดประเด็นการวิจัย(Ability to 
formulate a research issue)ผลงานวิจัยให้ประโยชน์ทาง
วิชาการและน าไปพัฒนาการวิจัยได้(Contribution to and 
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development of research) 
8 ความเป็นมืออาชีพ

(Professionalism) 
ความเป็นมืออาชีพในที่ท างาน (Workplace 
professionalism),ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันอ่ืนๆ 
(Institutional professionalism),  
ความเป็นมืออาชีพกับเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมชาติ 
(Collegial professionalism) และ ความเป็นมืออาชีพกับ
ทุกภาคส่วนในสังคม (Universal professionalism) 

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปทบทวนสมรรถนะของนักวิจัยในต่างประเทศ 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ที ่ สมรรถนะในงาน สมรรถนะย่อย 
9 ความรู้(Knowledge) ความสามารถที่จะประสานความรู้ทุกภาคส่วนเข้ามารวมกัน

ได้ (Ability to incorporate existing knowledge ),มี
กรอบความรู้เฉพาะสาขา (Discipline-specific 
conceptual knowledge) 

10 การคิด(Thinking) มีความคิดริเริ่ม, แก้ปัญหาและตัดสินใจ (initiative, 
problem-solving and decision-making)และ คิด
วิเคราะห์ได้ (Analytical Thinking) 

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า สมรรถนะของนักวิจัยที่ผู้เขียนได้รวบรวมแล้วสรุปมานั้น ถ้า
น ามาจัดกลุ่มตามความรู้ ทักษะและสมรรถนะ จะสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มความรู้ จะประกอบด้วยความสามารถที่จะประสานความรู้ทุกภาคส่วนเข้ามารวมกันได้ หรือมี
กรอบความรู้เฉพาะสาขา  

กลุ่มทักษะ จะประกอบด้วยทักษะการท าวิจัยซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย 
อาทิ ทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล,ทักษะการท างานเป็นทีม,หรือทักษะการสื่อสาร เป็นต้น 

กลุ่มสมรรถนะหรือกลุ่มเชิงพฤติกรรม อาจจะประกอบด้วย การบริการ,ความเป็นมืออาชีพ,และ
การคิด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังขอจัดกลุ่มเพ่ิมขึ้นอีกกลุ่มคือ กลุ่มลักษณะส่วนบุคคลในการเป็นนักวิจัย ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของสมรรถนะ เช่น ความคิดสร้างสรรค์,มีแรงจูงใจและให้ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้อง
,มีความสามารถปรับตัว,มีความเชี่ยวชาญและทักษะ,มีความรับผิดชอบและใฝุเรียนรู้ 

สรุป 

การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคคลมากกว่าเพียงการให้
ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะพัฒนาตัวแปรระดับสมรรถนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
ผลักดันให้บุคคลสามารถใช้ศักยภาพที่มีท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนานักวิจัยควรมุ่งที่จะ
พัฒนาตัวแปรสมรรถนะ และการก าหนดหรือสร้างสมรรถนะต้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละ
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มหาวิทยาลัยด้วย ส าหรับข้อเสนอสมรรถนะของนักวิจัยที่มาจากต่างประเทศ ผู้เขียนอยากเน้นย้ าว่ายัง
ต้องมีการศึกษาวิจัยโดยการเก็บข้อมูลเพ่ือยืนยันและทดสอบว่าแนวคิดที่เสนอเป็นจริงตามข้อเสนอเชิง
แนวคิดและทฤษฎีหรือไม่ รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องบริบทของไทยประการใด อย่างไรก็ตาม 
บทความนี้ผู้เขียนมีความมุ่งหวังที่จะเป็นไฟดวงเล็กๆที่จุดประกายการศึกษาสมรรถนะของนักวิจัยให้มาก
ขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและนักปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

 
เชิงอรรถ 
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บทคัดย่อ 
 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาค มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัด
โครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด จนส่งผลให้การบริหารงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในส่วนภูมิภาคขาดประสิทธิภาพ  
ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ส าคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการขอ
ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดทั้ง 31 จังหวัด ให้มีสถานะเป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค โดยเสนอขอจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งได้ด าเนินตามแนวทาง
เกี่ยวกับการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามแนวทางที่ส านักงาน ก .พ.ร. ก าหนด โดยในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา
จัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในส านักงานปลัดกระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีรูปแบบการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเป็น “แบบ จ 4 ก าหนดให้มีส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดบางจังหวัดผสมกับแบบกลุ่มจังหวัด” จ านวน 31 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลาง (อยุธยา 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และนครนายก) ภาคตะวันออก (ตราด ชลบุรี และระยอง) ภาคเหนือ 
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น นครราชสีมา 
เลย อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย และมุกดาหาร) ภาคใต้ (พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
 การศึกษาเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล          
(In-depth Interview) ท าให้ทราบถึงความเป็นมา กระบวนการและแนวทางขั้นตอนที่ส าคัญต่างๆ มูลเหตุ
หรือข้อจ ากัด ผลกระทบและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการจัดโครงสร้างส่วนราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีการจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผลกา รศึกษา
พบว่ามีสาเหตุหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
บุคลากรที่ไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภารกิจงานใหม่ และยังขาดทักษะความช านาญ   เรื่อง
งบประมาณการจัดสรรที่ยังไม่มีอ านาจในการจัดตั้งงบประมาณของตนเอง เรื่องอ านาจการบริหารที่มีไม่
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เพียงพอ อ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางครั้งต้องขอความเห็นชอบจากส่วนกลางก่อนขาดความ
คล่องตัวท าให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ  การปรับโครงสร้าง, ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
Abstract 
 

There were problems and obstacles on operating of Provincial Center of Tourism, 
Sports and Recreation, established in the central region because governmental structure and 
manpower did not suit for assignment in operating area. That caused lack of efficiency and 
effectiveness of policy and strategic administration. Thus, Ministry of Tourism and Sports 
restructured Provincial Center of Tourism, Sports and Recreation in 31 provinces to be 
Provincial Office of Tourism and Sports by adjusting methods set by Office of the Public 
Sector Development Commission. As resolution of Council of Ministers on January 22, 2008, 
Ministry of Tourism and Sports was adjusted to be regional sector “Jor 4: assigned to the 
Provincial Government, mixed with a certain provinces.” of the Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Tourism and Sports which grouped provinces to 31 centers.  

The case study is qualitative research by an individual in-depth interview made 
aware of the history. The processes and guidelines are important steps to effects and 
problems which are expected to happen after the government structure of the Ministry of 
Tourism and Sports. These present background, processes, methods, causes, limitations, 
impacts, and forecasting problems of Restructuring Impacts of the Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Tourism and Sports. There are many effects, for example unskilled manpower, 
budgets, administrative authority and discontinuous development that impact to administration. 
Keywords  Restructure, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports 
 
บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญ 
 ภายใต้ความซับซ้อนที่หลากหลายของปัญหาในยุคที่สังคมไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับกระแสความกดดันจากภายในและภายนอกประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
องค์การที่เป็นอยู่แบบเดิม ให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Government) โดยมีเป้าหมาย
หลักในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ   
รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงเป็นหลักการที่ส าคัญที่ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ โดยเฉพาะระบบการบริหารราชการ     
ส่วนภูมิภาคที่เป็นกลไกการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เป็นระบบการบริหาร
ราชการที่มีความผูกพันและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อในการน านโยบายและ
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การบริการสาธารณะของรัฐประเภทต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน ฉะนั้น จังหวัดจึงเป็นการบริหารราชการ         
ส่วนภูมิภาคที่ส าคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนากลไกการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 จากข้างต้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด าเนินการขอปรับปรุงโครงสร้าง
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากปัญหาด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านโครงสร้าง
และอัตราก าลัง และปัญหาการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในภูมิภาคไม่มีเอกภาพใน  
การด าเนินงานร่วมกัน  ให้มีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยเสนอขอจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ซึ่งได้ด าเนินการตามหลักการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด 
 ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 31 จังหวัด     
76 ส านักงาน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เนื่องจากโครงสร้างและอัตราก าลังไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จนส่งผลให้การบริหารงานตามยุทธศาสตร์ขาดประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันสถานะของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยังคงเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งใน        
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมุ่งเน้นภารกิจในการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงฯ ที่ไม่มีโครงสร้างหน่วยงานรองรับ
ภาระงานในระดับจังหวัด ท าให้การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากนัก การบริหารราชการจึงเป็นการมุ่งตอบสนองต่อหน่วยงานส่วนต้นสังกัดมากกว่าตอบสนอง
ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และในทางปฏิบัติส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยังต้องปฏิบัติงานทุกภารกิจที่
ได้รับมอบหมายในทุกระดับทั้งงานริเริ่มใหม่ของกระทรวง งานเดิมในพ้ืนที่ และงานตามภารกิจของจังหวัด    
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผล
ให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขาดความคล่องตัวและสมรรถนะในการรองรับนโยบายและภารกิจ
จากส่วนกลางและงานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด จนไม่สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วน
ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณี การจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด (สทกจ.) 31 จังหวัด 76 ส านักงาน เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน าไปสู่แนวทาง   
การด าเนินการปรับปรุงส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงฯ ในการปรับปรุงโครงสร้างของส านักงาน    
การท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด โดยก าหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมและวางรูปแบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาคใหม่  เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ดียิ่งขึ้น    เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค และ    
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัด อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ท าให้ ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา 
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กรณี  การจัดตั้ง
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พร้อมทั้งหาแนวทางเสนอวิธีการแก้ไข ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด กรณีการจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  

2. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
ให้มีความเหมาะสมและมศีักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 

1. ท าให้ทราบถึงผลกระทบและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการจัดโครงสร้างส่วนราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีการจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
 2. สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือผู้บริหารจะพิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
และก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดโครงสร้างส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการทบทวนบทบาทของส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่         
ความรับผิดชอบของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น 
 3. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบในการจัดการโครงสร้างองค์ การหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการองค์การต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้วิธีการเทียบเคียงกับกระบวนการตามทฤษฎีของ      
การจัดการองค์การ พร้อมทั้งหาแนวทางเสนอวิธีการแก้ไข 

2. ขอบเขตด้านเวลา เป็นการศึกษา ในช่วงภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ตามแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด 

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เป็นการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์การในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กรณีการจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด    
31 จังหวัด 76 ส านักงาน 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 ค าว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” ถือได้ว่าเป็นกรอบความคิดที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และ
เทคนิควิทยาการทางการจัดการอย่างกว้างขวางและหลากหลาย จนน าไปสู่ความสับสนในความหมายและ
ขอบข่ายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี การจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็มีลักษณะร่วมกันที่ส าคัญ นั่นคือ การสะท้อน
ถึงจิตวิญญาณของการมุ่งเน้น “การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐ เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่
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ตัวแบบการบริหารงานดั้งเดิม มิอาจจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังในอดีต โดยมีจุดเน้น
ส าคัญ คือ การเน้นความส าคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย (Management, not Policy)   
การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ (Performance Appraisal and Efficiency) การปรับโครงสร้างในแบบ
ระบบราชการที่ใหญ่โตไปสู่องค์การที่มีขนาดเล็ก (Disaggregating Public Bureaucracies) การปรับระบบ
การบริหารจัดการที่วางอยู่บนกลไกทางการตลาดมากขึ้น (Quasi - market) เพ่ือกระตุ้นการแข่งขัน การตัดทอน
และลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (Cost - cutting) และสุดท้าย ได้แก่ การปรับรูปแบบการจัดการที่เน้นเป้าหมาย 
การใช้ระบบสัญญา ทั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัด   
การภาครัฐแนวใหม่ ในงานของ Christopher Hood (ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2551: 21-22) ได้ให้ค าอธิบายและ
ได้สรุปถึงลักษณะส าคัญ ๆ ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ 7 หลักการ ดังต่อไปนี้ 
 1) การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Hand - on Professional Management) โดยอาศัย
นักบริหารที่มีทักษะสูงเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การโดยรวมอย่างคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ 
 2) การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (Explicit Standards 
and Measures of Performance) โดยอาศัยการสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพื่อท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลงานมากกว่ากระบวนการ 
 3) การบริหารที่มุ่งเน้นการควบคุมสัมฤทธิ์ผล (Output Controls) หมายถึง การปรับกระบวนทัศน์
ทางการบริหารจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมปัจจัยน าเข้าและความถูกต้องตามกฎระเบียบไปสู่การมุ่งเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและ
การให้รางวัล 
 4) การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายหรือลดความเป็นเอกภาพลง (Desegregation) หมายถึง 
การปรับโครงสร้างที่เน้นความเป็นเอกภาพภายในระบบไปสู่โครงสร้างที่เน้นการกระจายงานออกไปยัง
หน่วยงานที่มีขนาดเล็กลงหรือมีการกระจายอ านาจออกไปมากขึ้น 
 5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากขึ้น (Competition) เพ่ือกระตุ้นให้เกิด   
การลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบรรจุซึ่งมาตรฐานการจัดท าบริการสูงขึ้นโดยอาศัยระบบสัญญา
บังคับ เป็นต้น 
 6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากขึ้น (Private - sector - style Management 
Practices/Business - like Approach) โดยการหยิบยืมและน าเอาแนวทาง การจัดการที่ปรากฏใน
ภาคเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น เช่น ระบบการจ้างงานแบบสัญญาระยะสั้น การบริหารงาน
โดยอาศัยข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance Agreements) การก าหนดพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
(Mission Statements) เป็นต้น 
 7) การบริหารงานที่มุ่งเน้นความประหยัด (Parsimony) โดยเป็นกระบวนการบริหารที่เน้นการลด
ค่าใช้จ่ายและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรว่าจ้างระยะสั้น และการให้แรงจูงใจทางการเงินและ
ความเป็นอิสระทางการจัดการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 รูปแบบการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นรายบุคคล (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เกี่ยวข้องกับงานในการวิจัยนี้
โดยตรง ซึ่งจะท าให้ทราบถึงแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้อย่างแท้จริง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากร 
1. กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ 

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 2. กลุ่มผู้ปฎิบัติตามนโยบายได้แก่ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ  ผู้อ านวยการกองประสานราชการภูมิภาค 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

การเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Data)  
ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูล และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ

งานวิจัย การศึกษาที่เก่ียวข้อง และน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)   
 2.1 ผู้ท าการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) แบบตัวต่อตัวเพ่ือเปิดเผยสิ่งจูงใจ ความเชื่อ ทัศนคติของผู้ตอบ โดยเตรียมค าถามกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structure Interview) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การก าหนดค าถามออกเป็นประเด็น
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย ก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของ     
การสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ท าการวิจัยได้มี
ปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  โดยจะใช้เวลา
ในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 – 60 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละ
รายจะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือ ไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ที่ เรียกว่า ข้อมูลอ่ิมตัว 
(Emergence of Regularities) หรืออีกนัยหนึ่งคือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ส่วนใหญ่มีลักษณะทับซ้อนสาระ
ในประเด็นเดียวกัน 

 2.2 ในขณะการสัมภาษณ์ผู้ท าการวิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้น ๆ เฉพาะประเด็นที่ส าคัญ 
และเมื่อจบการสัมภาษณ์จะท าการบันทึกข้อมูล อ่ืน ๆ ทันที เช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะน้ าเสียง            
ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกหรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูล ซึ่งการเขียนบันทึกสรุปสั้น ๆ ดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับผู้วิจัยใน          
การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหัวข้อสรุป (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2551 : 282) 



 
 

The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 

- 173   - 
 

 2.3 ข้อมูลจะถูกการน ามาบันทึกและถอดเทปรายวัน เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
หรือไม่ครบถ้วน เพ่ือน าไปศึกษาเพ่ิมเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และข้อมูลที่ได้มาผู้ท าการวิจัยจะน ามาถอด
เทปค าต่อค า ประโยคต่อประโยคและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งด้วยการฟังเทปบันทึกเสียงซ้ า 

 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

 1. น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการบันทึกภาคสนามมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ 
 2. น าข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งโดยละเอียดทุกบรรทัด และจึงตีความพร้อมการดึงข้อความหรือ
ประโยคที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างองค์การ 
 3. น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีรหัส
ข้อมูลก ากับทุกข้อความหรือทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่อค าส าคัญ ซึ่งจะจัดเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ (Themes)        
และกลุ่มย่อย (Sub-themes) ที่อยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว คือการสร้าง     
หัวข้อสรุปและกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล ดังที่ องอาจ นัยพัฒน์ (องอาจ นัยพัฒน์, 2548 : 236) 
อธิบายว่า การกระท าโดยอ่านทบทวนข้อมูลปฐมภูมิที่อยู่ในรูปข้อความทางภาษา (Textual Primary Data)      
ซึ่งเก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ ในภาคสนาม เสร็จแล้วจึงแบ่งแยกข้อมูลดังกล่าวออกเป็นส่วนย่อย 
(Breaking Data) ตามหน่วยความหมาย (Meaning Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ (Analysis Unit) ในระดับ
เบื้องต้น จากนั้นท าการก าหนดข้อความสั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นมโนทัศน์ หรือหัวข้อสรุปแนวคิดที่สะท้อนความหมาย
ส าคัญทั้งท่ีปรากฏชัดแจ้งและแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนย่อยนั้นแล้วจึงน าหัวข้อสรุปแนวคิดที่มีความหมายคล้ายคลึง
หรือแตกต่างกันมาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual Categories) ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วย
ความหมายของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีระดับความเป็นนามธรรมมากขึ้น 
 4. ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษฎีไปควบคุม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ได้ เพ่ือแสดงความชัดเจนของ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณี การจัดตั้ง
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 31 จังหวัด 76 ส านักงาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

ผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดเป็นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สามารถจ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดด้วยกันเอง  กล่าวคือ   
จากหลักการบริหารราชการในส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่ในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัด (Cluster) ที่ก าหนดให้
จังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวในระดับสูงเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม่)     
ซึ่งต้องท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด (จังหวัดลูก) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนนั้น 
อาจท าให้ประสบปัญหาในเรื่องการประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านระหว่างจังหวัดภายใน
กลุ่มจังหวัดได้ และแม้ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อเนื่องกันระหว่างจังหวัดแล้ว ก็อาจไม่
จ าเป็นต้องมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันได้ กล่าวคือ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันอาจมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
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จังหวัดที่แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิง ผลจากความแตกต่างในเรื่องรายละเอียดนี้เอง อาจท าให้ยุทธศาสตร์      
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดได้ จนกระทั่งไม่อาจ
ร่วมมือกันจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้ ในขณะเดียวกันหากการจัดกลุ่มจังหวัดใดมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแล้ว แต่มีความแตกต่างในทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ค่อนข้างมาก ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการท างานของกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ 
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ แม้ว่าจะจัดโครงสร้าง
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในลักษณะให้รวมกลุ่มกันท างานเพ่ือการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด    
ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการร่วมกัน หรือการก าหนดงบประมาณในการบริหารกลุ่มจังหวัดร่วมกัน
จะเป็นแนวคิดที่ดี แต่ในทางปฏิบัติแล้วการบริหารราชการในลักษณะกลุ่มจังหวัดอาจไม่ได้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และใช้งบประมาณไปตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก รูปแบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาคของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัดนั้น ได้ยึดหลัก
อาณาเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อระหว่างกันเป็นแนวทางหลักในการพิจารณาจัดกลุ่มจังหวัด และได้ยึดหลักยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่คล้ายหรือเหมือนกันเป็นแนวทางเสริมในการพิจารณาจัดกลุ่มจังหวัด ผลที่อาจเกิดขึ้นตามมา    
คือ การพิจารณาการใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดอาจกลับกลายเป็นการดึงงบประมาณกลับมายังพ้ืนที่ในจังหวัด
ของตนให้ได้มากท่ีสุด หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่น้อยไปกว่าที่จังหวัดตัวเองเสียงบประมาณไปให้กับกลุ่มจังหวัด 
เนื่องจากมิได้เห็นความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเพราะมีลักษณะที่ต่างหน่วยต่างท า จนในที่สุด
อาจส่งผลให้การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไม่ขับเคลื่อน การบริหารของกลุ่มจังหวัดจึงอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
ที่ควรจะเป็น ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดอาจดูเหมือนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแต่อย่างใด 
 3) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ วัฒนธรรมในการท างาน
ของข้าราชการในส่วนภูมิภาคของศูนย์ฯ ที่มีมาตั้งแต่เดิม ยังไม่สอดรับกับการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
รูปแบบใหม่ในลักษณะการจัดตั้งศูนย์ที่มีมาตั้งแต่เดิม ยังไม่สอดรับกับการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
รูปแบบใหม่ในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัดที่เน้นการบริหารงานแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันเป็นหลัก 
เนื่องมาจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบบกลุ่มจังหวัดเพ่ิงเข้ามาสู่สังคมไทยในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
เอง แต่วัฒนธรรมในการปฏิบัติราชการแบบเดิมมีมาอย่างยาวนานหลายสิบปี จึงท าให้มีวัฒนธรรมบางอย่าง
อาจไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่ ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาแก่ข้าราชการใน
การปรับตัวเพ่ือท าความเข้าใจถึงวิธีการท างานและวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ที่ควรจะเป็นพอสมควร 
 นอกจากนี้แล้ว การบริหารราชการส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่ ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเกิดความสับสน
ในการบริหารราชการระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเขตพ้ืนที่      
ความรับผิดชอบของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในลักษณะของกลุ่มจังหวัด มีรูปแบบที่แตกต่าง
จากการจัดกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2551 อย่างสิ้นเชิง เช่น 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางด้านการท่องเที่ยว (นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี และปราจีนบุรี )  โดย
ก าหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด ในขณะที่การจัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลางตามมติคณะรัฐมนตรี (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ) ก าหนดให้
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด เป็นต้น อีกทั้งสถานะของส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (จังหวัดลูก) ในกลุ่มจังหวัดก็เป็นเพียง “กลุ่มงาน” ที่ขึ้นตรงต่อส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด (จังหวัดแม่) ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัดนั้น ๆ และผลจาการปรับโครงสร้างศูนย์ฯ 
ท าให้ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคจากผลทางกฎหมายโดยปริยาย  (ข้อ 3 
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ข. แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ก าหนดและแบ่งเขตท้องที่ของส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการ กระทรวง      การ
ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551) จนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในกรณีต่าง ๆ ตามมาได้ อาทิเช่น ความสับสนใน
การจัดตั้งงบประมาณและการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามระบบงบประมาณรูปแบบใหม่ที่ก าหนดให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดตั้งงบประมาณได้เอง อันเนื่องมาจากรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัดและ       
การก าหนดเขตท้องที่รับผิดชอบระหว่างจังหวัดไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่การวินิจฉัยสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
และการปฏิบัติราชการในบางเรื่อง รวมทั้งการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ จะท าได้หรือไม่ประการใด ตลอดจนในประเด็นที่เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี และการจัดสรรเงินรางวัลตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด เป็นต้น 
 4) การปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่ อาจส่งผลให้ข้าราชการแบกรับภาระงานหนักมากขึ้น  กล่าวคือ   
จากการปรับโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาคสู่บทบาทภารกิจใหม่นั้น ข้าราชการของส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดจะกลายเป็นเครื่องจักรส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งที่ข้าราชการบางส่วนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญงานในการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่มากนัก เช่น ข้าราชการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าการบริหารงานในลักษณะ
ยุทธศาสตร์ร่วมกลุ่มจังหวัดคืออะไร การพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มจังหวัดและการก าหนดเขตพ้ืนที่
เฉพาะที่คาบเกี่ยวระหว่างกันตามลักษณะความจ าเป็นของพ้ืนที่จะต้องบริหารจัดการอย่างไร หรือแม้แต่การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยข้าราชการ
จ านวนมากยังไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าวมากนัก นอกจากนี้แล้ว ข้าราชการของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดจะต้องรับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวบทบาทใหม่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพ้ืนที่เฉพาะแล้วแต่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ และจะต้องเป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ 
ตลอดจนจะต้องจัดท ารายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดทั้งในลักษณะรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ซึ่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลตัวเลขเพ่ือการพยากรณ์ หรือ
ประมาณการในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอีกด้วย รวมทั้งจะต้องท าหน้ าที่ในการเป็นหน่วยเฝ้าระวังและ
สนับสนุนการด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เป็นต้น ด้วยผลจากภารกิจใหม่เหล่านี้
ต้องเร่งรัดท างานหนักเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและภารกิจดังกล่าว ซึ่งงานต่าง 
ๆ ที่กล่าวมานั้นล้วนตกเป็นภาระแก่ข้าราชการของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่มีปัญหาด้าน
อัตราก าลังที่ค่อนข้างน้อยอยู่ก่อนเดิมแล้ว 
 5) การเป็นหน่วยตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณ กล่าวคือ จากการก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เป็นส่วนราชการามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจึงเป็นหน่วยที่สามารถจัดตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณได้เอง และจากสภาพในปัจจุบันพบว่า ส่วนราชการประจ าจังหวัดใน
ภูมิภาคทุกหน่วยงานสามารถเป็นหน่วยตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังนั้น การบริหารราชการในภูมิภาคของ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดรูปแบบใหม่ในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ท าหน้าที่
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม)่ ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนราชการประจ าจังหวัดในส่วนภูมิภาค
นั้น จะต้องท าหน้าที่ในการเป็นหน่วยตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณแทนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่
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เป็นจังหวัดลูก ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน “กลุ่มงาน” กรณีเช่นนี้อาจท าให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการบริหารราชการของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลูกได้ เนื่องจากต้องขออนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณของตนผ่านส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่ม
จังหวัด (จังหวัดแม่) ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะข้าม
จังหวัดก่อน นอกจากนี้แล้วยังอาจประสบปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณมากขึ้น  ไปอีก 
กล่าวคือ หากในกรณีที่จังหวัดแม่ต้องเป็นหน่วยจัดตั้งงบประมาณของกลุ่มจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ตน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการจัดตั้งงบประมาณของกลุ่มจังหวัดจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ แต่ด้วยปัญหาที่ว่า การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมีรูปแบบที่แตกต่างจากการจัดกลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551อย่าง
สิ้นเชิง ดังนั้นปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ อาจส่งผลในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 6) การบริหารงานบุคคล กล่าวคือ การจัดระบบการบริหารงานบุคคลในส่วนภูมิภาคของส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดให้มีความเหมาะสม นับเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้
การบริหารงานจังหวัดในลักษณะกลุ่มจังหวัดประสบผลสัมฤทธิ์ และจากเงื่อนไขที่ว่า ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม่) มีสถานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
สภาพเช่นนี้ ท าให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นจังหวัดแม่มีอ านาจในการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลูก จะต้องรับปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงาน
บุคคลจากทั้งส านักงานปลัดกระทรวงในฐานะกรมต้นสังกัด จังหวัดแม่ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ว่า
ราชการจังหวัดไปพร้อม ๆ กัน จึงท าให้ระบบการบริหารงานบุคคลเกิดความลักลั่น จนอาจเกิดข้อถกเถียงว่า
จังหวัดต้นสังกัดมีอ านาจในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่
ในจังหวัดลูกได้หรือไม่ เนื่องจากนับตั้งแต่การน าเอาระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมาใช้กับการ
บริหารงานของจังหวัด โดยการมอบอ านาจในการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ส่งผลให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีบทบาทมากขึ้นในการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอ านาจอย่างเต็มที่
ในการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของข้าราชการในระดับที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการ แต่ส าหรับ
ข้าราชการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการนั้น กรมเจ้าสังกัดส่วนส่วนกลางยังคงมีอ านาจในการพิจารณาความดี
ความชอบขั้นสุดท้าย ดังนั้น ปัญหาอยู่ที่ว่าจากการจัดส่วนราชการภูมิภาคในรูปแบบลักษณะดังกล่าว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะมีอ านาจในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดลูกได้
หรือไม่เพียงใด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนกลางแล้วแต่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคเตม็
ตัวที่สังกัดส านักงานการท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบั ติการร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม่ )                
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และขณะเดียวกันกรมต้นสังกัดก็ยังคงมีอ านาจในการบริหารงานบุคคลอีกด้วย 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การด าเนินงานที่ผ่านมาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง         
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเป็นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลังไม่เหมาะสม
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และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัด จึงส่งผลให้การบริหารงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ขาดประสิทธิภาพ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร โดยที่ปัจจุบันสภาวการณ์           
ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในส่วนภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มี ความหลากหลาย 
และซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการก าหนดรูปแบบการจัดส่วนราชการของส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดในภูมิภาค แต่เดิมไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ดังกล่าว ท าให้การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร จึงสมควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่วนราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในภูมิภาคใหม่ โดยปรับยกฐานะส่วนราชการให้ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเขตท้องที่เป็นส่วนราชการประจ าจังหวัดขึ้นในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และแก้ไข
เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแต่เดิมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบ
การจัดส่วนราชการในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
โครงสร้างของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จากเดิมที่ก าหนดเป็น “แบบ จ 4 ก าหนดให้เป็นส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดแบบบางจังหวัดผสมกับแบบกลุ่มจังหวัด” ให้ปรับเปลี่ยนเป็น “แบบ จ 3 ก าหนดให้มีส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด” ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 

 1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะส่วนราชการต้นสังกัด ควรพิจารณามอบ
อ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม)่ ทั้ง 31 ส านักงาน เพื่อให้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ การ
ปฏิบัติราชการหรือการด าเนินอื่นใด รวมทั้งการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ 
 อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 ก็ไม่เปิดโอกาสในการมอบอ านาจ
ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มทั้ง 45 จังหวัด ให้สามารถปฏิบัติ
ราชการแทนได้แต่อย่างใด เนื่องจากที่ตั้งหน่วยงานอยู่ในจังหวัดอ่ืนที่มิได้อยู่เขตจั งหวัดเดียวกัน ท าให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดแม่ไม่สามารถมอบอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต และการปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะข้ามจังหวัดได้ ประกอบกับส านักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทั้ง 
45 จังหวัด ก็ไม่เป็นส่วนราชการตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 
เรื่อง ก าหนดและแบ่งเขตท้องที่ของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 ซึ่งข้อสังเกตที่ยกขึ้นกล่าวนี้ยังไม่มีแนวทางหรือ
นโยบายที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด  
 2) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัด
หรือเขตท้องที่รับผิดชอบของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 31 ส านักงาน ตามประกาศกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ก าหนดและแบ่งเขตท้องที่ของส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2551 โดยรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัดรูปแบบใหม่ควรสอดคล้องกับรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัดตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่คล้ายหรือเหมือนกัน
หรือเก้ือหนุนระหว่างกัน เป็นแนวทางหลักในการพิจารณาจัดกลุ่มจังหวัด 
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 3) ในระยะแรกเริ่มของการบริหารราชการในส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่นี้ ควรพิจารณาทบทวน
หน่วยงานส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดทั้ง 45 จังหวัด ที่จัดตั้งอยู่เดิมว่ายังมี   
ความจ าเป็นหรือไม่เพียงใด เนื่องจากสถานะส านักงานดังกล่าวเป็นเพียง “กลุ่มงาน” ที่จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน
ภายในที่ขึ้นตรงต่อส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ (จังหวัดแม่) ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่ม
จังหวัดนั้น ๆ อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ไม่เปิดโอกาสให้สามารถมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้ด้วย
สาเหตุดังกล่าวอาจท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและความสับสนในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 45 จังหวัด เป็นอย่างมาก โดยแนวทางการแก้ไขอาจพิจารณาปรับเกลี่ยก าลัง
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้ง 45 จังหวัด ให้ไปประจ า ณ จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่ม
จังหวัดนั้น ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว ซึ่งในประเด็นที่หยิบยกขึ้นนี้เป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนที่จะต้องพิจารณาโดยเร่งด่วนควบคู่กันไปพร้อม ๆ กับการเสนอจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดขึ้นทั้ง 45 จังหวัด ให้เป็นส่วนราชการอย่างเป็นทางการ เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่การงานของข้าราชการที่ถูกละเลยมาอย่างยาวนาน 
 4) ในกรณีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังอัตราก าลังข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกลุ่มจังหวัด
ตามข้อ 3) แล้วเห็นว่า ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด 
(จังหวัดแม)่ ทั้ง 31 ส านักงาน ควรใช้วิธีการบริหารจัดการภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบภายในเขตท้องที่ กลุ่ม
จังหวัดของตนในลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพ่ือทดแทนหน่วยงานที่ยุบเลิกไปดังกล่าว 
 5) ในเรื่องความพร้อมของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะส่วน
ราชการต้นสังกัด ควรพิจารณาจัดสรรก าลังให้กระจายทั่วถึงและเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะยาว ประกอบด้วย 
  1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาคของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดใหม่ทั้งระบบ โดยให้น้ าหนักความส าคัญทั้ง
ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาในระดับเท่าเทียมกัน ให้กระจายทั่วถึงในทุกพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า 
รูปแบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เหมาะสม คือ 
การจัดแบบ จ 3 “มีส่วนราชการประจ าจังหวัดรายจังหวัด” คือ การก าหนดให้มีส่วนราชการประจ าจังหวัด
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 
  2) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพิจารณาทบทวนบทบาท การมอบ
ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลังของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยติดตามประเมิน
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ เพ่ือประเมินขีดความสามารถและศักยภาพในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการบริหารจัดการองค์การให้เป็นองค์การสุขภาพดีในภาครัฐของไทย อยู่ในช่วงด าเนินการ
ศึกษาระยะแรก คือ การทบทวนศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การสุขภาพดี ซึ่งตามแนวคิดองค์การสุขภาพดี
ขององค์การอนามัยโลกแล้ว สามารถวัดได้ในมิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ (Physical 
work environment) สิ่งแวดล้อมในการท างานทางจิตสังคม (Psychosocial work environment) 
ทรัพยากรด้านสุขภาพส าหรับบุคลากร (Personal health resources) และความเกี่ยวพันระหว่างสถาน
ประกอบการและชุมชน (Enterprise community involvement) ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์การ
สุขภาพดี ได้แก่ การให้ความส าคัญของผู้บริหารซึ่งเกี่ยวโยงกับการก าหนดนโยบายและการจัดทรัพยากรต่างๆ 
สนับสนุนการสร้างองค์การสุขภาพดีด้วย ปัจจัยต่อมา คือ การให้ความร่วมมือของบุคลากร การวิเคราะห์
องค์การ การเรียนรู้หลักการจากหน่วยงานอ่ืนๆ และการสร้างความยั่งยืนขององค์การสุขภาพดี (Joan 
Burton, 2010) 
 
Abstract 
 
 “Study of Organization Management to Healthy Workplace in Thailand’s Public 
Sector” is on beginning process or literature review. The process is involved in reviewing 
healthy workplace concepts and theories. World Health Organization has explained about 
indicators to measure being healthy workplace into 4 dimensions, namely psychosocial work 
environment, psychosocial work environment, personal health resources, and enterprise 
community involvement. Besides, there are 5 key factors to support improvement of 
healthy workplace, namely leadership engagement that will facilitate in operating processes, 
policy and resources supporting the improvement. Later factor are involvement of workers, 
organization analysis, learning from others and building sustainability of healthy workplace. 
(Joan Burton, 2010) 
Keywords : องค์การสุขภาพดี, Healthy Workplace 
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บทน า 
 
 ประชาชนในวัยท างานถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การให้ความส าคัญ
กับความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนท างานมีความตื่นตัวมากขึ้นในปัจจุบัน  โดยในระดับโลกจะ
เห็นได้จากการที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labor Organization - ILO) ได้ศึกษาและสร้างตัวแบบองค์การสุขภาพดี (Healthy 
Workplace)  ขึ้น เพื่อเป็นตัวแบบที่ดีแก่ประเทศต่างๆ ในการปฏิบัติต่อคนท างาน (Joan Burton, 2010) 

องค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมมือมือกันในการส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับ
สุขภาพ ความปลอดภัย และความกินดีอยู่ดีของคนท างานมาตั้งแต่ปี 1950 และพัฒนาการส่งเสริมแนวคิดมา
เรื่อยๆ จนแนวคิดเกี่ยวกับองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) กลายเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนดังเช่น
ในปัจจุบันนี้ โดยทั้งสององค์การได้รวบรวมขึ้นจากหลายแนวคิด ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดพ้ืนฐานในการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนโดยการไม่กดขี่ข่มเหงหรือการไม่ท าร้ายคนอ่ืน ซึ่งทุกคนควรถือปฏิบัติต่อกัน ปัจจุบัน
การน าเอาจริยธรรมเข้ามาใช้ในสถานที่ท างานก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจ เพราะเรื่องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตคนท างานและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดอ่ืนๆ ที่เป็นองค์ประกอบของแนวคิดองค์การสุขภาพดี
ขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) มาตรฐานแรงงาน (Labor Standard) 
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย (Environment) ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อลูกจ้างทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
การกินดีอยู่ดี (Well-Being) การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) (Joan Burton, 2010) 

การน าแนวคิดองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) มาใช้ในสถานที่ท างานก็เนื่องมาจากสถานที่
ท างานเป็นที่ที่คนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อยู่เกือบตลอดทั้งวัน หรือประมาณ 8 ชั่วโมง และช่วงเวลาที่
เหลือในแต่ละวันคือการพักผ่อนและการนอน สถานที่ท างานบางแห่งก็เต็มไปด้วยฝุ่น ควันพิษ เสียงดัง หรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะก่ออันตรายต่อผู้ที่ท างานในสถานที่
นั้นๆ ดังนั้น สถานที่ท างานจึงถือเป็นสถานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างและรัฐต้องดูแลและจัดให้มี
สภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อคนท างานหรือลูกจ้าง  

ทั้งนี้ สถิติการเจ็บป่วยและการได้รับอันตรายจากการท างานสามารถพบได้จากการส ารวจของผู้ที่
ศึกษาไว้หลายแห่ง เช่น ในปี 2008 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization – 
ILO) ส ารวจผู้เสียชีวิตจากการท างานทั่วโลก พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 2.3 ล้านคน และสูญเสียค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อย
ละ 4 ของ GDP โลก (International Labor Organization, 2008) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในด้านสุขภาพ
อย่างองค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การอ่ืนๆ จึงหันมาร่วมมือกันผลักดันใน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยผลักดันให้ประเทศสมาชิกน าเอาแนวคิดจากการประชุมและการท าวิจัยไปก าหนดเป็น
นโยบาย และส่งเสริมให้มีหน่วยงานในการผลักดันให้นายจ้างด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกจ านวน 194 ประเทศ ได้น าแนวคิดองค์การสุขภาพดี 
(Healthy Workplace) ไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน โดยประเทศสมาชิกดังกล่าวมีพันธะสัญญากับ
องค์การอนามัยโลกในการน าแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ภายในประเทศของตน ซึ่งได้น าแนวคิดองค์การสุขภาพ
ดีลงไปปฏิบัติในระดับองค์การด้วย โดยประเทศสมาชิกหนึ่งในนั้น คือ ประเทศไทย (World Health 
Organization, 2013c)  ทั้งนี้ Great Place to Work® Institute ซ่ึงมีกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการ
องค์การที่สอดคล้องกับแนวคิดองค์การสุขภาพดีขององค์การอนามัยโลก ได้จัดล าดับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกใน
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การเป็นสถานที่ท างานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work) 100 อันดับ ซึ่งเป็นการจัดล าดับของทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2013 สถานที่ท างานที่ยอดเยี่ยม 100 อันดับเป็นหน่วยงานเอกชนทั้งหมด  
โดย 7 หน่วยงานแรก ได้แก่ Google, SAS, CHG Healthcare Services, Boston Consulting Group, 
Wegmans Food Markets, NetApp และ Hilcorp Energy Company (Great Place to Work Institute, 
2013b) ส่วนหน่วยงานภาครัฐก็มีการจัดล าดับสถานที่ท างานที่ดีที่สุด (Best Places to Work) โดยสถาบัน 
Partnership for Public Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
ในสหรัฐฯ ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การ โดยแบ่ งหน่วยงาน
ออกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และหน่วยงานตัวแทนย่อย ซึ่งงานที่จัดว่ามีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ Surface Transportation Board, National Endowment for the Humanities และ Federal 
Mediation and Conciliation Service (Partnership for Public Service, 2013b) 

ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมดประมาณ 39 ล้านคน  อันถือเป็น
สัดส่วนจ านวนมากของจ านวนประชากรทั้งหมด และจากการส ารวจผู้เจ็บป่วยจากการท างานในปี 2551 
พบว่าคนท างานที่อยู่ในระบบประกันสังคมป่วยจ านวนมาก หรือประมาณ 176,502 คน และในปี 2552 พบว่า
แรงงานนอกระบบเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานถึง 4.6 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556; ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555ข) ซึ่งสถิติดังกล่าวไม่รวมผู้ป่วยที่รักษาด้วยสิทธิอ่ืนๆ นอกจากนี้ 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินยังพบว่ามีคนเครียดจากสภาวะแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและการท างานจนป่วยเป็น
โรคจิตเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษา 1,076,155 คน (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2556) จากสถิติ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีคนท างานจ านวนมากที่ได้รับผลกระทบในด้านลบจากการท างาน ซึ่งทั้งรัฐและสถาน
ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งผู้ป่วยยังเสียเวลาในการท างาน ต้องลางานเพ่ือรักษา
ตัว ท าให้ขาดรายได้ และการผลิตสินค้าและบริการของนายจ้างก็ได้รับผลกระทบจากการลาออกของลูกจ้าง
เช่นกัน  

ด้วยสถาการณ์ที่คนท างานอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอันตรายดังข้างต้น ประเทศไทยจึงมีการน าแนวคิด
การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนท างานหรือแนวคิดองค์การสุขภาพดีขององค์การอนามัยมาใช้เช่นกัน แต่เป็นที่
รู้จักกันในชื่อของ “องค์กรแห่งความสุข” หรือ “Happy Workplace” ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)1  เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและเผยแพร่แนวความคิดสู่องค์การทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ และได้เข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมาก ท าให้มีภาคีเครือข่าย
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีจ านวน 2,421 องค์การทั่วประเทศ แต่จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่ามี
องค์การที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์การแห่งความสุขหรืองค์การสุขภาพดี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นองค์การที่ได้น าแนวคิดใน
การสร้างองค์การแห่งความสุขของ สสส. ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์การภาคเอกชนจ านวน 
102 องค์การ และมีหน่วยงานภาครัฐ 13 หน่วยงาน (โครงการถอดรหัส 100 องค์กรหลากสุข,  2554 ; 

                                                           
1
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานทั้ง 5 ของไทยที่มีพันธะสัญญาในการ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทย โดย หน่วยงานทั้ง 5 ดังกล่าว ประกอบด้วย ส านักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA), กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of 
Public Health – MoPH), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health Promotion Foundation), 
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Programme - IHPP) และโครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention Technology Assessment Programme - HITAP) 
(World Health Organization, 2012a) 



 
 

The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 

- 183   - 
 

จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ, 2552 ;  นพพร ทิแก้วศรี และคณะ, 2555 ; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน, 2555 ; 
Happy Workplace Center, 2013) 

จากความสอดคล้องของสถานการณ์ในไทยกับกระแสโลกสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
สถานที่ท างานให้เป็นองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมองค์การแต่ละแห่ง
มีความแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนๆ ก็มีความแตกต่างจากประเทศไทย ผู้ศึกษา
จึงเห็นว่า “การศึกษาการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้เป็นองค์การสุขภาพดี” เป็นประเด็นที่
น่าสนใจ โดยศึกษาทั้งแนวคิดในระดับสากลและแนวทางการปฏิบัติในองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของ
ไทย และก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือน าองค์การไปสู่การเป็นเป็นองค์การสุขภาพดีส าหรับ
องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1 เพ่ือศึกษาแนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการองค์การจากองค์การสุขภาพดี 
(Healthy Workplace) 
 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การในองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) 
โดยศึกษาในภาครัฐของไทย 
 3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การในองค์การสุขภาพดี (Healthy 
Workplace) โดยศึกษาในภาครัฐของไทย 
 4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมองค์การภาครัฐในไทยให้
กลายเป็นองค์กรสุขภาพดี (Healthy Workplace) 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 

1. ทราบถึงแนวคิด กระบวนการและข้ันตอนบริหารจัดการองค์การให้กลายเป็นองค์การสุขภาพดีของ
แต่ละภาคส่วน 
 2. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การให้กลายเป็นองค์การสุขภาพดีของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การให้กลายเป็นองค์การสุขภาพดี (Healthy 
Workplace) โดยศึกษาท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
 4. ได้กรอบความคิดเรื่ององค์การสุขภาพดีที่เหมาะสมและสามารถใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
องค์การภาครัฐของไทยได้ 
 5. แนวทางการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้กลายเป็นองค์การสุขภาพดี 
 
ค าถามการวิจัย 
 
 1. กระบวนการและข้ันตอนการบริหารจัดการองค์การสุขภาพดีประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างไร 

2. อะไรคือปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การในองค์การสุขภาพดี 
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3. อะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การในองค์การสุขภาพดี 
4. แนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐของไทยควรเป็นอย่างไร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การในภาครัฐให้เป็นองค์การสุขภาพดีมี
ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา และพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษามุ่งศึกษาแนวทางการบริหารองค์การให้เป็นองค์การสุขภาพดี โดยผู้ศึกษาจะทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace)  ขององค์การอนามัยโลก แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) มาตรฐานแรงงาน (Labor Standard) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย (Environment) ซึ่งไม่
เป็นอันตรายต่อลูกจ้างทั้งทางร่างกายและจิตใจ การกินดีอยู่ดี (Well-Being) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) ตลอดจนแนวทางการสร้างองค์การสุขภาพดีของกลุ่มองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนของไทย เพื่อน ามาเป็นแนวทางให้องค์การภาครัฐของไทยอ่ืนๆ น ามาปรับใช้ 
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากหน่วยงานในต่างประเทศและหน่วยงานในไทย ทั้งองค์การภาครัฐและ
เอกชน โดยทั้งหมดเป็นองค์การที่มีการด าเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์การสุขภาพดี  

ส าหรับองค์การในต่างประเทศ ผู้ศึกษาจะรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากเว็บไซต์ขององค์การนั้นๆ 
โดยเป็นองค์การภาคเอกชน 7 แห่ง เป็นองค์การที่ติดอันดับ 1-7 ของการจัดล าดับสถานที่ท างานที่ยอดเยี่ยม 
(Great Place to work) จาก 100 อันดับ ท าการส ารวจในปี 2013 โดยโดยสถาบัน “The Great Place to 
Work Institute” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์การ (Fortune, 2013) และอีก 3 แห่ง (ล าดับที่ 8-10) 
มาจากการจัดอันดับสถานที่ท างานที่ดีที่สุด (Best Places to Work) ของภาครัฐในสหรัฐอเมริกา 3 อันดับ
แรก ซึ่งจัดโดยสถาบัน Partnership for Public Service ในปี 2012 สถาบันนี้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการท างานของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐฯ ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรขององค์การ (Partnership for Public Service, 2013B) ซึ่งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างได้แก่  

1) Google 
2) SAS Institute 
3) CHG Healthcare Services 
4) Boston Consulting Group 
5) Wegmans Food Markets 
6) NetApp 

7) Hilcorp Energy Company 
8) Surface Transportation Board 
9) National Endowment for the 

Humanities  
10) Federal Mediation and Conciliation 

Service 
ส าหรับองค์การในไทยเป็นองค์การภาครัฐ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าบริหาร

จัดการองค์การให้บุคลากรมีความสุขและผูกพันกับองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพและ
ความสุขให้กับพนักงานครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน (ศิริเชษฐ์ สังขะมาน, 2555) โดยผู้ศึกษาจะท าการเก็บข้อมูลทั้ง
โดยข้อมูลจากเอกสาร เว็บไซต์ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามและโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในองค์การต่อไปนี้ 

1) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 2) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
3) ราชบัณฑิตยสถาน   4) สถานีต ารวจภูธรก้อ จังหวัดล าพูน 
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5) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กรมการข้าว 
 3. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐ 5 แห่ง แห่งละ 5 
คน โดยเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ 3 คน และเป็นบุคลากรระดับปฎิบัติการ 2 คน ส าหรับการแจกแบบสอบถาม
จะเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากองค์การทั้ง 5 แห่ง แห่งละ 20 คน รวมเป็น 100 คน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษานี้ ใช้การวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยในเบื้องตันผู้ศึกษาจะศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร และเว็บไซต์ขององค์การ
ต้นแบบทั้ง 5 แห่ง ซึ่งเป็นองค์การภาครัฐในไทย ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งนี้ การสัมภาษณ์จะใช้
เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีบทบาทในระดับการก าหนดนโยบาย ผู้บริหาร
ระดับกลาง และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ส าหรับการวิจัยอีกแบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามกับบุคลากรในองค์การต้นแบบทั้ง 5 แห่ง แห่งละ 
20 ชุด รวมเป็น 100 ชุด ทั้งนี้ การสุ่มเลือกตัวอย่างใช้วิธีการเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental 
Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มองค์การภาครัฐที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์การสุขภาพดี หลังจากลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล ขั้นต่อมาผู้วิจัยก็จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบ วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีตามบทที่ 2 และสรุป
อภิปรายผลการวิจัย ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS แล้วน ามาสรุปอภิปรายผลโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาครั้งนี้ถือเอาแนวคิดองค์การสุขภาพเป็นดี (Healthy Workplace) ขององค์การอนามัยโลก
เป็นแกนหลักในการศึกษา เนื่องจากเป็นองค์การด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดและมีสมาชิกถึง 194 ประเทศ โดยทุก
ประเทศมี พันธะสัญญาว่าจะน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ในการสร้างสุขภาพที่ดี ให้แก่องค์การต่างๆ 
ภายในประเทศตน แนวคิดองค์การสุขภาพดีนี้ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
และองค์กานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งมาจากพ้ืนฐานหลายแนวคิด อันได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน
โดยการไม่กดขี่ข่มเหงหรือการไม่ท าร้ายคนอ่ืน จริยธรรมในการท างาน สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
มาตรฐานแรงงาน (Labor Standard) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย (Environment) ซึ่งไม่เป็น
อันตรายต่อลูกจ้างทั้งทางร่างกายและจิตใจ การกินดีอยู่ดี (Well-Being) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) จากแนวคิดเหล่านี้กลายมาเป็นแนวติดองค์การสุขภาพดี 

ส าหรับประเทศไทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การอนามัยโลกที่มีพันธะสัญญาในการน าแนวคิด
องค์การสุขภาพดีมาปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้พันธะสัญญดังกล่าวได้แก่ ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA), กระทรวงสาธารณสุข 
(Ministry of Public Health – MoPH), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health 
Promotion Foundation), ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health 
Policy Programme - IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health 
Intervention Technology Assessment Programme - HITAP) แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการ
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สร้างสุขภาพที่ดีในสถานที่ท างานคือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health 
Promotion Foundation),หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ สสส. โดย สสส. ได้ปรับแนวคิดองค์การสุขภาพดีมา
เป็นแนวคิดองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) (World Health Organization, 2012a) 

ทั้งนี้ เนื่องจากแนวคิดองค์การสุขภาพดีเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่ถือเป็นทฤษฎี ดังนั้น การ
ทบทวนวรรณกรรมในบทนี้จึงประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ แนวคิดองค์การสุขภาพดี แนวคิดพ้ืนฐานที่น ามาสู่
การเกิดแนวคิดองค์การสุขภาพดี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

1. แนวคิดองค์การสุขภาพดี 
ค าว่าองค์การสุขภาพดีเป็นค าที่มีที่เรียกและความหมายที่แตกต่างกันออกไปบ้าง อย่าง องค์การ

อนามัยโลก (2010) กล่าวว่า องค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) หมายถึง สถานที่ที่คนท างานและ
ระดับผู้จัดการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการปกป้อง ป้องกันและสนับสนุนสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ความกินดีอยู่ดี (Well-being) ของพนักงาน ตลอดจนความยั่งยืน (Sustainability) ของที่ท างาน 
(Joan Burton, 2010) ส่วนสถาบัน Partnership for Public Service (2013a) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดล าดับ
สถานที่ท างานท่ีดีที่สุด (Best Places to Work) ของหน่วยงานภาครัฐ ก็เรียกว่า สถานที่ท างานที่ดีที่สุด (Best 
Places to Work)  ซ่ึงมีความหมายคล้ายคลึงกับองค์การสุขภาพดี นั่นคือ สถานที่ที่ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพขององค์การ เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การอย่างทันการณ์ วางแผนใน
การพัฒนาพนักงานให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีทักษะในการท างาน สื่อสารพันธกิจขององค์การต่อ
พนักงานให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พนักงานในองค์การท างานเป็นทีม จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ท างาน
อย่างมีสมดุลระหว่างขีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน เช่นเดียวกับสถาบัน Great Place to Work Institute 
(2010a) ที่จัดล าดับสถานที่ท างานที่ยอดเยี่ยมที่สุด 100 อันดับทุกปี สถาบันนี้องค์การสุขภาพดีว่า สถานที่
ท างานที่ยอดเยี่ยม (Great Workplace) หมายถึง สถานที่ที่ซึ่งคุณไว้ใจในคนที่คุณท างานด้วย มีความภูมิใจใน
สิ่งที่คุณท า มีความสุขและสนุกกับคนที่คุณท างานด้วย ในขณะที่ไทยก็มีมุมมองคล้ายกัน แต่เรียกในอีกชื่อ คือ 
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งหมายถึง กระบวนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การ และเป็นกระบวนการพัฒนาที่สามารถสร้างความสุขในการท างานให้แก่
พนักงานได้ อันเป็นการสร้างสมดุลของชีวิต ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว และสังคมการท างานได้ (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 

การเป็นองค์การสุขภาพดีมักประกอบไปด้วยลักษณะหลายประการ ทั้งนี้  องค์การสุขภาพดี 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ (Physical work 
environment) สิ่งแวดล้อมในการท างานทางจิตสังคม (Psychosocial work environment) ทรัพยากรด้าน
สุขภาพส าหรับบุคลากร (Personal health resources) และความเกี่ยวพันระหว่างสถานประกอบการและ
ชุมชน (Enterprise community involvement) ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ มีส่วนช่วยสร้างสมดุลในชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวได้ (Joan Burton, 2010) ส่วน สถาบัน Partnership for Public Service (2013c) 
เห็นว่า องค์การสุขภาพดีควรประกอบด้วย ผู้น าที่มีประสิทธิผล พนักงานมีทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
องค์การ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานและผลงานของพนักงาน การมีการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ การท างานเป็นทีม มีการฝึกอบรมและการพัฒนา ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ท างาน การสนับสนุนความหลากหลาย การตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน การท างานที่มีทางเลือกและมี
โครงการการสนับสนุนพนักงาน โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน Great Place 
to Work Institute (2010a) ซึ่งเน้นมิติของการท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตรที่ดี ส าหรับของ
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ไทยเอง ก็มีองค์ประกอบที่สอดคล้องหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบขององค์การ
สุขภาพดีออกเป็น 8 ด้าน (ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
2552) ได้แก่ การมีสุขภาพกายดี การมีน้ าใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู้ การมีคุณธรรม ความสามารถ
บริหารจัดการรายรับและรายจ่ายได้ การมีความสุขกับสังคมในการท างานและสังคมส่วนตัว และกับครอบครัว 

นอกจากนี้แล้ว ยังองค์การที่มีลักษณะตรงกันข้ามคือองค์การสุขภาพไม่ดี ซึ่ง Gerry Randell (1998: 
16-17) เห็นว่า เป็นองค์การที่ประกอบไปด้วยบุคลากรไม่ทุ่มเท ไม่มีการอาสาในการแก้ปัญหาหรือท างาน 
บุคลากรระดับสูงกุมอ านาจแบบเด็ดขาด ไม่เคารพในการความเห็นของบุคลากรระดับล่าง ไม่สนใจผลกระทบที่
จะเกิดต่อลูกน้อง ไม่มีการให้ความร่วมมือเมื่อต้องท างานเป็นทีม บุคลากรในองค์การมักมีความขัดแย้งกัน ซึ่ง
ลักษณะเหล่านี้ก่อให้เกิดบรรยาการศท่ีไม่ดีในการท างาน ส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลงานขององค์การ 

ส าหรับกระบวนการสร้างองค์การแห่งความสุข องค์การอนามัยโลกอธิบายว่ามี 8 ขั้นตอน (Joan 
Burton, 2010) ได้แก่ การระดมการสนับสนุน การตั้งคณะท างาน การประเมินสถานการณ์ การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา การวางแผนงานการด าเนินกิจกรรม การลงมือด าเนินการ การประเมินผลเพ่ือน าไปใช้
ในขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งสามารถน าไปสู่การปรับปรุงหรือคงไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป ส่วนไทยเองก็มีกระบวนการสร้างความสุขคล้ายๆ กัน เพียงแต่มักจะเริ่มขึ้นจากการ
มองเห็นความส าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร แล้วจึงมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้วางแผนและจัดหา
กิจกรรมที่เหมาะสมต่อปัญหาเหล่านั้น ตั้งงบประมาณ แล้วลงมือด าเนินการขอความร่วมมือจากบุคลากรใน
องค์การ แล้วจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น พร้อมกับประเมินผลส าหรับการด าเนินกิจกรรมในการสร้างองค์การสุขภาพ
ดีต่อไป ส าหรับบางองค์การอาจเริ่มต้นจากการประเมินสถานการณ์ในองค์การตนเองว่ามีปัญหาในส่วนใด แล้ว
ค่อยวางแผนขั้นต่อไป (โครงการถอดรหัส 100 องค์กรหลากสุข.  2554) 

ทั้งนี้ การสร้างองค์การสุขภาพดีต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่ดี 5 ประการ ได้แก่ การให้ความส าคัญ
ของผู้บริหาร ซึ่งเกี่ยวโยงกับการก าหนดเป้าหมาย ค่านิยม นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ สนับสนุน
การสร้างองค์การสุขภาพดี ปัจจัยต่อมา คือ การให้ความร่วมมือของบุคลากร ซึ่งการที่บุคลากรเข้าร่วมในทุก
ขั้นตอนของกิจกรรมจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างมาก ปัจจัยต่อมาเป็น
การวิเคราะห์องค์การ ซึ่งต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ และหาเป้าหมายในการพัฒนาองค์การ 
นอกจากนี้ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการ คือ การเรียนรู้หลักการจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือน ามาพัฒนาและแก้ปัญหา
ในกระบวนการสร้างองค์การสุขภาพดี และปัจจัยสุดท้าย คือ การสร้างความยั่งยืนขององค์การสุขภาพดี ท าให้
การพัฒนากลายเป็นวัฎจักรที่ไม่สิ้นสุด (Joan Burton, 2010) 

สิ่งที่ส าคัญในการสร้างองค์การสุขภาพดี คือ เครื่องมือในการสร้าง ซึ่งในที่นี้หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
องค์การอยามัยโลก (Joan Burton, 2010) แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมในการท างานทาง
กายภาพ โดยกิจกรรมควรประกอบด้วย การขจัดอันตราย การจัดสถานที่ให้เอ้ืออ านวยต่อการท างาน การจัด
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 2) สิ่งแวดล้อมในการท างานทางจิตสังคม 
กิจกรรมด้านนี้ประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี การให้อิสระในการตัดสินใจ การให้รางวัล การไม่
กดดัน การสื่อสาร 2 ทาง การพัฒนาทักษะและการสอนงาน การสนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัว และการให้เกียรติกัน 3) ทรัพยากรด้านสุขภาพส าหรับบุคลากร สิ่งที่องค์การควรจัดให้
บุคลากร คือ การสนับสนุนการออกก าลังกาย ทั้งงบประมาณ สถานที่ และเวลา รวมถึงสนับสนุนการกิน
อาหารที่มีประโยชน์ การให้ค าแนะน าในการป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ ตลอดจนการรักษา  4) ความ
เกี่ยวพันระหว่างสถานประกอบการและชุมชน กิจกรรมในด้านนี้ประกอบด้วย การสนับสนุนชุมชน การ
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แก้ปัญหาในชุมชน การควบคุมมลพิษ การส่งเสริมการศึกษา การบริการรักษาโรค และการท างานร่วมกับ
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ส่วนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) แบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 
ด้าน แต่มีความสอดคล้องในหลักการกับขององค์การอนามัยโลก คือ กิจกรรมด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ 
ด้านการพัฒนาสังคมในที่ท างานและชุมชน ด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ ด้าน
การผ่อนคลาย ด้านการบริหารเงิน และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว 

2. แนวคิดพื้นฐานที่น ามาสู่การเกิดแนวคิดองค์การสุขภาพดี 
แนวคิดพ้ืนฐานที่น ามาสู่การเกิดแนวคิดองค์การสุขภาพดี ประกอบด้วยแนวคิดเรื่องระบบการบริหาร

จัดการสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ (Occupational Safety and Health Management System) 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization, 2011) เป็นหลักการที่ใช้ในการ
จัดการเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจาการการท างาน รวมถึงการปกป้องและการสนับสนุน
สุขภาพของคนท างาน แนวคิดนี้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเงื่อนไขและสิ่งแวดล้อมในการท างาน สุขภาพในการ
ท างานส่งผลต่อการส่งเสริมและการรักษาระดับของสุขภาพทั้งทางกายและทางใจและความเป็นอยู่ทางสังคม
ของคนท างานในทุกอาชีพ ซึ่งแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและสุขภาพใน
สถานที่ท างานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ (Occupational Safety and 
Health Act) ของกรมสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (Occupational 
Safety and Health Administration) ที่มุ่งสร้างมาตรฐานและเงื่อนไขการท างานที่ปลอดภัยและเพ่ือความมี
สุขภาพที่ดีของคนท างาน (United States Department of Labor, 2004c) 

หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการสร้าง
องค์การสุขภาพดีเช่นกัน ซึ่งหลักนี้แสดงถึงการตระหนักถึงผลกระทบด้านบวกผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค ลูกจ้าง ชุมชน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในองค์การหนึ่งๆ แนวคิด
นี้ได้ถูกพิจารณาเป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์การเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์การ (William B. 
Werther and David Chandler, 2011 ; พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2551) ซึ่งหลักนี้ถือเป็นการค านึงถึงสังคม
โดยกว้าง และขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่ค านึงถึงสังคมในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ หลักสิทธิมนุษยชน (Human 
Right) ทีเ่ป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ และการได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม 
ไม่ให้มนุษย์ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถูกกระท าด้วยความโหดร้ายทารุณ (United Nations General Assembly, 
1948) นอกจากนี้การการกินดีอยู่ดี (Well-Being) ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนแต่ละคนที่สมควรได้รับเป็นการตอบ
แทนจากการท างาน แนวคิดนี้จึงเป็นอีกแนวคิดพ้ืนฐานของแนวคิดองค์การสุขภาพดี โดยความกินดีอยู่ดีนี้
หมายรวมถึงการมีความสุข การมีสุขภาพดี การประสบความส าเร็จ การมีสุขภาพทางกายภาพที่ดี สุขภาพทาง
การเงินที่ดี และด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี (Tom Rath and Jim Harter, 2009) 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การสร้างองค์การสุขภาพดีเป็นค าท่ีมีความหลากหลายในการน ามาใข้ ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงมุ่ง
ไปที่การสร้างความกินดีอยู่ดี หรือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ดังนี้ 
 ดุสิตา เครือค าปิว (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ลักษณะคุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์การกับการลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และ
สถาบันมะเร็งแห่งชาต”ิ จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าหากคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานดี แรงงานจะ
มีอัตราการลาออกต่ า ซึ่งถ้ามีผู้น าที่ดี การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตก็จะมีประสิทธิภาพด้วย 
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 พรพัชรี แจ่มครุฑ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ลักษณะผู้น าที่ใประ
สิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลท้องที่รัตนโกสินทร์” ผล
การศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานในทางบวก วัฒนธรรมองค์การ
มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท างานในทิศทางลบ 
 พีรดนย์ นิมิตนราดล (2553) ศึกษา “แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ส านักงานบของส่วนสนับสนุน
ธุรกิจในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนสุขภาวะทางกายของพนักงาน” จากการศึกษาที่ส่วนหนึ่งที่
ส าคัญนั้น พบว่า การจัดรูปแบบส านักงานที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้
นั้น สามารถป้องกันโรคออฟฟิส ซินโดรมได้ อีกทั้งการตกแต่งบรรยากาศในสถานที่ท างานโดยการใช้แส ง สี 
และการป้องกันเสียง เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนสุขภาวะทางกายของพนักงาน 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้ง 3 ชิ้นข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างองค์การแห่งสุขภาพดีนั้นส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับผู้น า ที่จะสามารถสร้างหรือเอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมหรือสร้างบรรยากาศภาย ในองค์การให้
พนักงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างไร ซึ่งการปฏิบัติในแบบขององค์การสุขภาพดีจะน ามาสู่
การมีวัฒนธรรมขององค์การที่ดีได้ 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งมีตัวแปรต้น คือ กระบวนการสร้างองค์การสุขภาพดีที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ใน 4 
มิติหลัก คือ 1) สิ่งแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ (Physical work environment) ได้แก่ การจัดพ้ืนที่
การท างานที่สะดวกและปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ การจัดอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อม
ส าหรับการท างาน การฝึกให้พนักงานท างานด้วยกระบวนการท างานที่ปลอดภัย 2) สิ่งแวดล้อมในการท างาน
ทางจิตสังคม (Psychosocial work environment) ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
พนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติการเคารพความหลากหลาย ความยุติธรรม การให้เกียรติกัน  
การสื่อสาร 2 ทาง การสนับสนุนการสร้างสมดุลชีวิตการท างาน ขีวิตส่วนตัวและครอบครัว การบริหารจัด
การเงิน การถ่ายทอดงาน การเรียนรู้งาน และการพัฒนาตนเอง 3) ทรัพยากรด้านสุขภาพส าหรับบุคลากร 
(Personal health resources) ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงาน/การดูแลรักษาโรคต่างๆ การจัดบริการให้
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ การแก้ปัญหาสุขภาพ การออกก าลังกาย และการทานอาหารเพ่ือสุขภาพ การจัด
ศูนย์ออกก าลังกายและการสนับสนุนให้พนักงานออกก าลังกาย 4) ความเกี่ยวพันระหว่างสถานประกอบการ
และชุมชน (Enterprise community involvement) ได้แก่ การด าเนินกิจการที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน การสร้างความเช้าใจร่วมกับชุมชนและการท ากิจกรรมร่วมกัน การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ในชุมชน 
การสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
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ส่วนตัวแปรตามในการศึกษานี้คือ ระดับความมีสุขภาพดีขององค์การและพนักงานภายในองค์การ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างองค์การสุขภาพดีขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 4 ด้านหลักที่แต่ละหน่วยงานควรจัดสรรให้แก่
บุคลากร โดยระดับความเป็นองค์การสุขภาพดีมักจะขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของกิจกรรม ซึ่งถ้าองค์การ
สามารถจัดกิจกรรมหรือบริหารจัดการให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจ มีความสมดุลในการใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการท างานได้อย่างครบถ้วน ก็ถือว่าการสร้างองค์การสุขภาพดีประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง แต่ถ้าองค์การ
ใดบริหารจัดการได้เพียงบางด้าน และบุคลากรยังมีความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ นั้น หมายถึงระดับ
ขององค์การสุขภาพดียังอยู่ในระดับต่ า ต้องพัฒนาให้ครอบคลุมมากข้ึน 
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กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Appropriate Strategies and Models for Administration of  
Higher Education Institutions in the Three Southern Border Provinces 

 
นายดนุวัศ สุวรรณวงศ์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่
ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) เพ่ือเสนอกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจและลดระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ผลการศึกษา
พบว่า 1) สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากการวิจัย
เอกสารโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และการประเมินตรวจสอบและเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 
21 ท่าน มีความสอดคล้องกันและมีความเห็นด้วยในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น
ยังมีข้อเสนอแนะต่างๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง 2) กลยุทธ์และรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตีความ ผ่านการ
สัมภาษณ์และการประชุมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้เสนอ 39 กลยุทธ์การบริหาร และ 10 รูปแบบส าหรับการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลยุทธ์และรูปแบบทั้งหมดนี้ จากการส ารวจ
ความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าในภาพรวมส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีระดับ   ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ / รูปแบบ / สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ 
 
Abstract 
 

The objectives of this mixed method research were as follows. 1) To investigate and 
analyze the overall environment of the area of higher education institutions in the three 
southern border provinces. 2) To propose appropriate strategies and models for 
administration of higher education institutions in the three southern border provinces which 
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are administrative tools that assist quality development and management of higher 
education institutions to be suitable for local self-identities and meet local needs. These 
proposed strategies and models are also a mechanism that promotes understanding and 
reduces severity of the unrest situation in the area. The results of the study revealed that 1) 
the overall environment of the area of higher education institutions in the three southern 
border provinces, according to the documentary research using SWOT analysis and 
evaluations and recommendations made by 21 experts, were in congruence and most 
experts agreed with each issue at a high level. Furthermore, they made additional 
recommendations on strengths, weaknesses, opportunities, and threats. 2) For appropriate 
strategies and models for administration of higher education institutions in the three 
southern border provinces, from interpretations through interviews and focus group 
discussions, the researcher proposed 39 administrative strategies and 10 models for 
administration of higher education institutions in the three southern border provinces. From 
a survey of opinions of the subjects in the qualitative research, it was found that the overall 
levels of suitability of these strategies and models were at a high level and feasibility of 
these strategies and models were at a medium level. 

 
Keywords: strategies / models / overall environment of the area 
 
บทน า 

 

พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 เป็นคนเชื้อสายมลายูและนับถือศาสนาอิสลาม ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นี้มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลักของคนไทยในพ้ืนที่และโดยทั่วไป (คณะกรรมาธิการ
การศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553: 4) อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่
แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางเชื้อชาติ รวมถึงการเกิดปัญหาความ
ไม่สงบในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชน (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ, 2551: 83-91) 

สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่และภายใต้สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาก็ยังต้องเป็นกลไกหนึ่งเพ่ือ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ด้วย แต่เนื่องจากกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังมีแนวทางการบริหารหรือด าเนินภารกิจแบบต่างคนต่างท า แยกส่วนกันท างานตาม
เป้าหมายเฉพาะของแต่ละสถาบันโดยมุ่งเน้นตามพันธกิจหลัก ส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนและความไม่เหมาะสม
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ในการบริหาร เกิดการแย่งชิงตลาดการศึกษาจากการบริหารที่ขาดการเชื่อมโยงและการบูรณาการระหว่าง
สถาบันเพื่อเพ่ิมพลังความหลากหลายภายใต้ช่องว่างของระดับการพัฒนาและความแตกต่างในหลายมิติของแต่
ละสถาบัน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 40-42; จรัส สุวรรณเวลา, 2551 : 79) ซึ่งหาก
สถาบันในพื้นที่ยังคงด าเนินงานตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะท าให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ไม่สามารถ
เป็นกลไกส าคัญที่จะมาเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและในระดับเชิงพ้ืนที่รวมถึงปัญหาความไม่สงบที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้แล้ว ก็ยังส่งผลต่อเสถียรภาพในความยั่งยืนจากปัญหาปัจจัยด้านการยอมรับของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เองด้วย (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะ, 2548: 9; Perkin, 1973: 247-260) 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์และรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะเชิงพ้ืนที่ นอกเหนือจากกลยุทธ์และรูปแบบการ
บริหารทั่วไปที่แต่ละสถาบันใช้ด าเนินภารกิจตามปกติอยู่แล้ว อันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นกรอบแนว
ทางการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง สามารถตอบสนองและรองรับต่อปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554 : 19-20) ซึ่งจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดลักษณะของการอยู่เป็นเอกเทศ เกิดการท างานที่สอดคล้อง 
เหมาะสม และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสีย ท้องถิ่น สังคมในพ้ืนที่ (จรัส สุวรรณเวลา, 2551: 166-167) และที่ส าคัญคือมุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ระดับองค์กรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้เป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดัน
ให้เกิดสังคมสันติสุขและมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งของผู้
ศึกษาที่เป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้มิติของสังคมที่มี
ความหลากหลากทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่และความซับซ้อนในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นสังคมพหุลักษณ์ (บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, 2550: 92) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ 

2. เพ่ือเสนอกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อันเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจและลด
ระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะของการวิเคราะห์ในภาพรวมเชิง
พ้ืนที่ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 149)  จากการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
น าผลการวิเคราะห์มาสร้างแบบประเมินเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินตรวจสอบและเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเก่ียวข้องผู้วิจัย จ านวน 21 ท่าน โดยอาศัยวิธีการเชิงปริมาณเพ่ือสนับสนุนผลการวิเคราะห์จากการวิจัย
เอกสารโดยผู้วิจัย (Eisner, 1976: 135-150) 

ขั้นตอนที่ 2: เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงอุปนัย (จุมพล 
หนิมพานิช, 2550: 445-450) ผ่านการตีความจากค าให้การสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2554: 125-130) 
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน  19 ท่าน คือ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่
ผ่านการหารือกับกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลได้ดีและเป็น
ประโยชน์ได้ เช่น อดีตอธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่งมีประสบการณ์บริหารมาก่อน จากนั้นด าเนินการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลที่ผ่านการตีความจากค าให้สัมภาษณ์ที่น ามาใช้
เขียนอ้างอิงในสรุปผลการวิจัยว่าเป็นข้อสรุปที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใด โดยการน าบทสัมภาษณ์ที่
ผ่านการตีความและปรับแก้ไขรูปแบบเชิงภาษาแล้วเพ่ือน ามาใช้เขียนอ้างอิงในสรุปผลการวิจัย ส่งกลับไปยัง
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ชาย โพธิสิตา, 2552: 395-396) 

ขั้นตอนที่ 3: จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group meeting) กับกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชา
สังคมและกลุ่มผู้น าองค์กรนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคต โดยจาก
การจัดประชุมกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน และการประชุมกลุ่มผู้น า
องค์กรนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 ท่าน จากนั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
อุปนัยผ่านการตีความจากการให้ความเห็นในที่ประชุม 

ขั้นตอนที่ 4: ร่างกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสนอโดยผู้วิจัย โดยการตีความจากข้อมูลการวิเคราะห์และการประเมินเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม การสัมภาษณ์ และการประชุมสนทนากลุ่ม 
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ขั้นตอนที่ 5: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ (กัลยา วานิชย์บัญชา,  2554: 7) จากการเก็บข้อมูลโดยการสร้าง
และใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสนอโดยผู้วิจัยจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน   8 
กลุ่ม คือ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา     ศิษย์
เก่า ผู้น าท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อ การ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา (Kotler and Fox, 1995: 20) ทั้ง 4 สถาบัน คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี  
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Teddlie and Tashakkori (2009: 
182-183) ที่ก าหนดไว้ว่าเมื่อขนาดประชากรไม่จ ากัด คือ มากกว่า 3,000 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่แสดง
ให้เห็นถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากรจะเท่ากับ 384 คน 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มีจ านวน 384 คน ฉะนั้น ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 
ชุด โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) (อาคม ใจแก้ว, 2551: 257-273) 

สรุปผลการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ของ
สถาบันอุดมศกึษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มต้นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเอกสารและ
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือสนับสนุนผลการศึกษาเชิงคุณภาพและ   
ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยใช้การประเมินตรวจสอบและเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 ท่าน        
ผลการศึกษาสามารถสรุปในรูปแบบตารางได้ดังรายละเอียดในตาราง 1 

ตาราง 1 สรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(การวิจัยเอกสารและเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT) 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

)ระดับความเห็นด้วย(  

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับ
วิชาชีพขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้นสูง ทั้งด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้และหลักสูตรที่พร้อมต่อการรองรับเพ่ือการพัฒนา

มาก 

Mean = 3.71 
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สังคม การศึกษา พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ท าให้
บุคลากรต้องมีความตื่นตัวและมุ่งม่ันเพื่อพัฒนาการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินบทบาทตามภารกิจหลักท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ปานกลาง 

Mean = 3.52 

3. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ตั้งในความเป็นชาติพันธุ์มลายู อันเป็น
มหาวิทยาลัยทางเลือกต่อประชาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 

มาก 

Mean = 3.76 

4. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ มีศักยภาพ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ที่จะช่วยท าให้เกิดการพัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถิ่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

มาก 

Mean = 3.86 

5. สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ มีความโดดเด่นของหลักสูตรและความสามารถ
ของบุคลากรที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

มาก 

Mean = 3.76 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็ง 

1. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่มีจ านวนในเชิงปริมาณที่เพียงพอ แต่ละสถาบันมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย
สาขาวิชา มีหลายหลักสูตรที่โดดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

2. มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นคนในพื้นท่ีซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่มากขึ้น 

3. ที่ตั้งของสถาบันอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน ท่ามกลางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่
เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียน ท าให้เอ้ือต่อการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ 
และสามารถเป็นประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตะวันออกกลาง และโลกมุสลิม ได้ง่ายกว่าพื้นท่ีอ่ืน 

4. ความพยายามของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลายโดย
มุ่งเน้นการเพ่ิมสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น อันถือเป็นอาชีพท่ีมีความจ าเป็น บัณฑิตจบแล้วมีงานท า 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. นักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จบ
ออกไปส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ 

ปานกลาง 

Mean = 3.19 
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2. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ยังขาดการบูรณาการวิสัยทัศน์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
เป็นหนึ่งเดียวและเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

มาก 

Mean = 4.29 

3. การพัฒนาทางด้านกายภาพของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่เอ้ือต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาด าเนินไปในทิศทางค่อนข้างล่าช้า เกิด
ปัญหาการทิ้งงาน ท างานไม่เสร็จ 

มาก 

Mean = 4.00 

ตาราง 1 (ต่อ) 

 

สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(การวิจัยเอกสารและเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT) 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

)ระดับความเห็นด้วย(  

4. การขาดอัตราบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และการย้ายออกนอกพ้ืนที่
ของบุคลากรที่ไม่ได้อยู่หรือมีถิ่นฐานในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง และเกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

มาก 

Mean = 4.29 

5. ปัญหาการปรับตัวในการด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ให้สอดคล้อง
กับสังคมและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งส่วนใหญ่ยึดติดกับชาติพันธุ์มลายู 

ปานกลาง 

Mean = 3.33 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดอ่อน 

1. ขาดการบูรณาการร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ในประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจส าหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ ท าให้การด าเนินภารกิจมีทั้งการแข่งขันและความซ้ าซ้อน เช่น มีโครงการบริการวิชาการท่ีแบ่งแยกกัน 

2. สาขาวิชาที่มีอยู่หรือเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังมีความโดดเด่นไม่เพียงพอ ทั้งยังเกิดการ
ขยายสาขาวิชาอย่างรวดเร็วโดยไม่ค านึงถึงอัตราก าลังบุคลากรเฉพาะด้านที่จะต้องรองรับ 

3. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ยังคงเลือกอยู่ในพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจาก
ความไม่สะดวกในการปรับตัว จึงท าให้เกิดการว่างงาน ท างานไม่ตรงสาขาวิชาที่จบการศึกษา 

4. นักศึกษาที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมาจากโรงเรียนที่มีขีดจ ากัดในการจัดการเรียนการสอน
ในด้านวิชาการ ท าให้ได้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพ้ืนฐานค่อนข้างต่ า 
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5. นักศึกษาที่อยู่นอกพ้ืนที่ตั้ง เลือกเข้ามาเรียนน้อยลงอย่างมาก ท าให้ขาดความหลากหลายในสังคมนักศึกษา 

6. การคัดเลือกอาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด าเนินการได้ยากขึ้นมาก 
ท าให้เสียโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยของสถาบัน 

7. กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการบริหารงานให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยังไม่มีหรือยังไม่ได้รับการแก้ไข 

8. สภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ยังไม่มีความเข้มแข็งและไม่สามารถแสดงบทบาทน าในฐานะ
เป็นองค์กรหลักในการก าหนดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันให้เกิดการพัฒนาหรือเกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

9. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เน้นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย แต่เน้นงานสอนเป็นหลัก ไม่มี
บทบาทน าในการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 

10. โครงสร้างการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ขาดความคล่องตัว 

11. ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ไม่ได้มาจากการศึกษาความต้องการจ าเป็นของพ้ืนที่และผู้รับบริการใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง การด าเนินการจึงไม่เกิดผลกระทบที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในพ้ืนที่ได้ 

12. คุณภาพด้านบุคลากรสายอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
เช่น จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวนงานวิจัย 
ล้วนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โอกาส (Opportunities) 

1. กระแสประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตระหนักถึงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และระหว่างกลุ่มอาเซียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน และการด าเนินภารกิจตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

มาก 

Mean = 4.19 

2. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและมีที่ตั้งที่เหมาะสมต่อ
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันในประเทศอาเซียนที่
ส าคัญที่มีพ้ืนที่และลักษณะพหุวัฒนธรรมใกล้กัน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  

มาก 

Mean = 4.71 

3. ความโดดเด่นในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมมลายูและอิสลามในพ้ืนที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา ท าให้ง่ายต่อการสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรอิสลามศึกษาทุกระดับที่
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ทั้งภายในสถาบันและกับสถาบันการศึกษาระดับอ่ืนๆ 

มาก 

Mean = 4.38 

4. การที่หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ถือเป็นการ มาก 
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สร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสที่ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในพื้นท่ีท้องถิ่น ได้มีโอกาสศึกษาต่อ Mean = 4.62 

5. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เริ่มมีนโยบายเพ่ือสนับสนุนหรือเสริมสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ กับ
สถาบันอุดมศึกษามากข้ึน 

มาก 

Mean = 3.95 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโอกาส 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสื่อการเรียนรู้ได้กว้างขวาง 

2. ความพยายามสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบันในประเทศอาเซียนที่มีคนชาติพันธุ์มลายูเป็นส่วนใหญ่  (เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และบรูไน) เช่น การจัดหลักสูตรร่วมกันในรูปแบบหลักสูตรปริญญา 2 ใบ หรือการจัดท าหลักสูตร
ร่วมแบบ 2+2 หรือ 1+3 อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น มีการจัดตั้งส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ เพ่ือดูแลเขตพ้ืนที่การศึกษา 13 แห่ง ในพ้ืนที่ และการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนขั้น
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนใต้ ส าหรับโรงเรียนสายสามัญของรัฐและเอกชน 
รวมถึงโรงเรียนสอนศาสนา เพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติก็จะช่วยเสริมพ้ืนฐานนักเรียนก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

4. แรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในเรื่องของทุนอุดหนุนและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินภารกิจ 

5. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากขึ้น 

6. การมีโจทย์ที่ท้าทายส าหรับการท างานวิจัยมากข้ึน 

7. ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเห็นความส าคัญของการศึกษามากข้ึน 

8. เยาวชนส่วนหนึ่งในพ้ืนที่ไม่ยอมออกนอกพ้ืนที่ เนื่องจากไม่พร้อมที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่
แตกต่าง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จึงเป็นที่ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(การวิจัยเอกสารและเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT) 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

)ระดับความเห็นด้วย(  

ความเสี่ยง (Threats) 

1. สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือมีข้อจ ากัด
ในความร่วมมือระหว่างกันของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ต่างพ้ืนที่ และระหว่าง
ประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย หรือนักศึกษา เป็นต้น 

มาก 

Mean = 4.29 

2. ประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอดีตสะท้อนว่ารัฐพยายามครอบง า
วัฒนธรรมมลายูโดยใช้นโยบายผสมกลมกลืนทางการศึกษา ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ไม่ไว้วางใจและไม่ยอมรับในระบบการศึกษาในพื้นที่ 

ปานกลาง 

Mean = 3.43 

3. การไม่ยอมรับการเรียนการสอนสายสามัญและการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นระดับการศึกษาที่ เป็นฐานส าคัญต่อการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ท าให้ยังไม่เกิดความสอดคล้องต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ 

มาก 

Mean = 3.71 

4. นโยบายทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินภารกิจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษา ยังเป็นนโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานกลางที่ส่งตรง
แบบ Top down เพ่ือให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด อันเป็นปัญหาระดับ
โครงสร้างที่แก้ไขยาก และท าให้การด าเนินภารกิจหลักไม่สอดคล้องกับพ้ืนที ่

มาก 

Mean = 3.76 

5. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ได้ส่งผลให้หน่วยงานรัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเสมอ เช่น การยุบ การจัดตั้ งใหม่ ท าให้การ
บริหารงานขาดความต่อเนื่องและขาดความมีเอกภาพ 

มาก 

Mean = 4.05 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอุปสรรค 

1. การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกือบทุกจังหวัดในภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศ ท าให้
ขาดความหลากหลายในการไหลเวียนของผู้เรียน เกิดวัฒนธรรมเดี่ยวในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบเชิง
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ลบของการขยายโลกทัศน์และการปรับตัวของนักศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. นักเรียนที่มีความเก่งทั้งท่ีอยู่ในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ ไม่เลือกเข้ามาเรียน 

3. คุณภาพของผู้เรียนที่ไม่อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  แต่เนื่องจากค่านิยมของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ก็ยังมีที่ว่าง 
เพราะมีนักศึกษาต่างพ้ืนที่มาเรียนน้อย จึงมีที่เรียนรองรับจากภาวการณ์แข่งขันที่ต่ า และเมื่อเข้ามาศึกษาก็ไม่
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน 

4. การจัดสรรจ านวนทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

5. สถานประกอบการขนาดใหญ่/ขนาดกลาง รวมถึงแหล่งงานต่างๆ ในพื้นที่มีน้อย ไม่สามารถรองรับบัณฑิตได้ 

6. ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ประชาชน และชุมชนบางส่วนในพ้ืนที่ ยังไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา แต่มุ่งให้เรียนด้านศาสนากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในโลกมุสลิม 

7. ความเชื่อที่ผิดๆ รวมถึงปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่มีอยู่ในพื้นท่ีท าให้ไม่ก่อให้เกิดการศึกษาท่ีดีได้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเสนอกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงอุปนัยโดย
อาศัยการตีความจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 19 ท่าน และจากการประชุมสนทนา
กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จ านวน 6 ท่าน และกลุ่มผู้น าองค์กรนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนที ่จ านวน 10 ท่าน เพื่อน าข้อมูลมาสังเคราะห์และจัดท าเป็นร่างกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาใช้
พิจารณาในการก าหนดกลยุทธ์ด้วย จากนั้น ใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 354 ท่าน เพ่ือสนับสนุนผลการศึกษาเชิงคุณภาพและขอข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
ผลการศึกษาสามารถสรุปในรูปแบบตารางได้ดังรายละเอียดในตาราง 2 และ 3 
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ตาราง 2 สรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์ส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ผ่านการตีความข้อมูล 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

ระดับความคิดเห็น 

กลยุทธ์ส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระดับความเหมาะสม
ในเชิงกลยุทธ์ 

ระดับความเป็นไปได้ 

ในทางปฏิบัติ 

1.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ 
ในพ้ืนที ่

มาก 

Mean = 4.10 

มาก 

Mean = 3.69 

2.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที ่

มาก 

Mean = 4.17 

มาก 

Mean = 3.81 

3.การพัฒนาระบบเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนในพ้ืนที่ มาก 

Mean = 4.13 

มาก 

Mean = 3.69 

4.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 

มาก 

Mean = 4.11 

ปานกลาง 

Mean = 3.60 

5.การพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายศิษย์
เก่า 

มาก 

Mean = 4.05 

ปานกลาง 

Mean = 3.57 

6.การมุ่งสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความช านาญเฉพาะด้านในสาขาวิชา
เดียวกัน 

มาก 

Mean = 4.10 

ปานกลาง 

Mean = 3.52 

7.ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับประชาชน/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

มาก 

Mean = 4.14 

ปานกลาง 

Mean = 3.55 

8.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพ่ือพัฒนา
งานบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในพ้ืนที่

มาก 

Mean = 4.12 

ปานกลาง 

Mean = 3.56 
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อย่างต่อเนื่อง 

9.ประสานความร่วมมือกับภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ
และเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนด พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 

มาก 

Mean = 4.00 

ปานกลาง 

Mean = 3.45 

10.ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร เ รี ย น รู้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

มาก 

Mean = 3.86 

ปานกลาง 

Mean = 3.32 

11.จัดโครงการกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายภาคประชาสังคม 

มาก 

Mean = 4.02 

ปานกลาง 

Mean = 3.58 

12.ส่ ง เสริมการจัดหลักสู ตรการ เรี ยนการสอนร่ วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชา
เดียวกัน 

มาก 

Mean = 4.08 

ปานกลาง 

Mean = 3.53 

13.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การจัดท าแผนงานและโครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี 

มาก 

Mean = 4.06 

ปานกลาง 

Mean = 3.55 

14.การบูรณาการศาสตร์ในบางสาขาวิชาที่มีความพร้อมและ
เหมาะสม ภายใต้ฐานของความเป็นพหุวัฒนธรรม 

มาก 

Mean = 4.12 

ปานกลาง 

Mean = 3.60 

15.การพัฒนาองค์ความรู้ในบางสาขาวิชาหรือบางส่วนที่มี
ความเหมาะสมผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาก 

Mean = 4.11 

ปานกลาง 

Mean = 3.62 

16.การสนับสนุนและศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

มาก 

Mean = 4.20 

มาก 

Mean = 3.70 

17.การจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่เป็นการให้บริการแก่ชุมชน
ในพ้ืนที่  เช่น ศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตร โดยเป็น
หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 

มาก 

Mean = 4.18 

ปานกลาง 

Mean = 3.65 

18.การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นการสร้างหลักสูตรหรือ มาก ปานกลาง 
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องค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการจัดการแบบใหม่ให้แก่ชุมชนในพื้นท่ี Mean = 4.09 Mean = 3.55 

 

19.การช่วยจัดหาทุนการศึกษาในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือบริการ
ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ 

มาก 

Mean = 4.14 

ปานกลาง 

Mean = 3.58 

20.ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษา
มลายู 

มาก 

Mean = 4.45 

มาก 

Mean = 3.95 

21.การปรับปรุง พัฒนาและจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับทั้งความต้องการของพ้ืนที่และความต้องการ
ของสังคมในภาพกว้าง 

มาก 

Mean = 4.23 

มาก 

Mean = 3.77 

22.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่โดดเด่นแตกต่างจาก
พ้ืนที่อ่ืน 

มาก 

Mean = 4.10 

มาก 

Mean = 3.67 

23.การศึกษาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แนวทางสู่การสร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือผ่านการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

มาก 

Mean = 4.21 

มาก 

Mean = 3.71 

24.พัฒนาการจัดสรรภาระงานของบุคลากรเพ่ือให้มีโอกาสใน
การท างานเชิงพัฒนาภายนอกสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน 

มาก 

Mean = 4.03 

ปานกลาง 

Mean = 3.52 

25.พัฒนาหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้ออกภาคสนามหรือลง
พ้ืนที่มากขึ้น 

มาก 

Mean = 4.20 

มาก 

Mean = 3.76 

26.การเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยและเรียนรู้จากปัญหาเชิง
พ้ืนที่เป็นฐาน 

มาก 

Mean = 4.15 

มาก 

Mean = 3.67 

27.มุ่งเน้นให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาที่มี
ความโดดเด่น 

มาก 

Mean = 4.24 

ปานกลาง 

Mean = 3.64 

28.สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดโครงการหรือ มาก มาก 
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กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและชุมชนในพื้นท่ี Mean = 4.37 Mean = 3.94 

 

29.สนับสนุนการวิจัยเชิงสหสาขาวิชาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม 

มาก 

Mean = 4.15 

ปานกลาง 

Mean = 3.65 

30.การส่งเสริมบทบาทการท างานขององค์กรหรือกลุ่มภาค
ประชาสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เป็นแกนหลักใน
การประสานกิจกรรมเพื่อสะสมและสร้างเป็นองค์ความรู้ 

มาก 

Mean = 4.03 

ปานกลาง 

Mean = 3.64 

31.ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ มาก 

Mean = 4.16 

มาก 

Mean = 3.67 

32.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปร่วมเรียนหรือ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และดึงนักศึกษา
จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ 

มาก 

Mean = 4.12 

ปานกลาง 

Mean = 3.41 

33.สร้างระบบการจัดการฐานข้อมูลทางด้านอิสลามศึกษา
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรับรองความถูกต้องในเชิงที่เป็น
เนื้อหา 

มาก 

Mean = 4.22 

มาก 

Mean = 3.69 

34.การจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มาก 

Mean = 4.20 

มาก 

Mean = 3.71 

35.การจัดสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษา เพ่ือกระตุ้นและ
เปิดมุมมองแห่งความรู้ของสังคมมุสลิมแก่ผู้สนใจ ยังช่วยให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

มาก 

Mean = 4.15 

มาก 

Mean = 3.89 

36.การจัดสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการท่ีสะท้อนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 

มาก 

Mean = 4.18 

ปานกลาง 

Mean = 3.64 

37.การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนชุมชน
ให้เกิดอาชีพ มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และมีอาชีพเสริม 

มาก 

Mean = 4.24 

มาก 

Mean = 3.75 
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38.การพัฒนาระบบการรับนักศึกษาและเงื่อนไขพิเศษต่างๆ 
เพ่ือเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาส าหรับนักเรียนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

มาก 

Mean = 4.08 

มาก 

Mean = 3.73 

39.ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์และส่งผลกระทบในเชิง
บวกต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนและท้องถิ่นใน
พ้ืนที ่

มาก 

Mean = 4.23 

มาก 

Mean = 3.72 

ตาราง 3 สรุปเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ผ่านการตีความข้อมูล 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

ระดับความคิดเห็น 

ลักษณะรูปแบบส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระดับความเหมาะสม
ในเชิงรูปแบบ 

ระดับความเป็นไปได้ 

ในทางปฏิบัติ 

1.เน้นพัฒนาไปด้วยกัน มีการก าหนดโจทย์ใหญ่ร่วมกันของ
สถาบันที่อยู่ในพ้ืนที่ว่าแต่ละสถาบันจะมุ่งเน้นหรือมีความโดด
เด่นไปในเรื่องอะไรหรือด้านไหน และต้องร่วมก าหนดอนาคต
ด้วยกันว่าแต่ละสถาบันจะไปข้างหน้าอย่างไร โดยจะต้องมอง
ภาพอนาคตให้ชัดเจนว่าแต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นั้นจะไปสู่
ตรงไหน 

มาก 

Mean = 4.31 

ปานกลาง 

Mean = 3.63 

2.ท าให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสมบูรณ์แบบที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกระดับสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่มาจ านวน 1 มหาวิทยาลัย โดยมีทุกอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดอยู่ภายในสถาบัน และส่งเสริมให้เป็น
สถาบันขั้นสูงของประเทศ และติดอยู่ใน World Ranking และ
ให้ ส ถ า บั น ที่ มี ค ว า ม ส ม บู รณ์ แ บ บ นี้ เ ป็ นที่ พ่ึ ง พ า ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

มาก 

Mean = 4.12 

ปานกลาง 

Mean = 3.26 

3.การบริหารที่ต้องมุ่งเน้นให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ มีความคมชัดแบบเฉพาะทางตามความโดดเด่นที่มีอยู่
แล้วของแต่ละสถาบัน และท าให้ความคมชัดแบบเฉพาะทาง
และความโดดเด่นนั้นสามารถตอบโจทย์เรื่องการผลิตในเชิง

มาก 

Mean = 4.25 

ปานกลาง 

Mean = 3.60 
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เศรษฐกิจของพ้ืนที่ได ้

4.การบริหารที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เติบโตขึ้นโดยมีความรู้ด้านอิสลามและภาษามลายูเป็นฐานส่วน
หนึ่งที่มีความส าคัญตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน 

มาก 

Mean = 4.20 

มาก 

Mean = 3.74 

5.การบริหารที่มีองค์กรเพ่ิมเติมขึ้นมา โดยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
เพ่ือท าให้เกิดการพูดคุยหรือปรึกษาหารือและแสดงความ
คิดเห็นต่างๆร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
เช่น สภาคณบดี สภาอธิการบดี หรือสภาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 

มาก 

Mean = 4.24 

มาก 

Mean = 3.71 

6.ลักษณะการบริหารแบบภาคีเครือข่ายกับองค์กรหรือกลุ่ม
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน โดยสถาบันอุดมศึกษาต้อง
เปิดพื้นท่ีกลางส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรลักษณะนี้ 

มาก 

Mean = 4.22 

มาก 

Mean = 3.67 

7.มุ่งสู่กระบวนการพัฒนาและการจัดท าหลักสูตรปริญญา 2 ใบ 
ในลักษณะการจัดท าหลักสูตรร่วม เรียน 2 ประเทศ ได้ 2 
ปริญญา ให้ครอบคลุมในหลักสูตรที่มีความพร้อมและมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะกับประเทศในอาเซียน 

มาก 

Mean = 4.06 

ปานกลาง 

Mean = 3.49 

8.ลักษณะการบริหารที่ต้องมุ่งเน้นกระบวนการและด าเนินงาน
ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสากล
ควบคู่ไปกับการสร้างการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือ
ความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที ่

มาก 

Mean = 4.28 

ปานกลาง 

Mean = 3.65 

9.เน้นสร้างเครือข่ายการบริหารภายใต้การแข่งขันบนฐานของ
ความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน เช่น เครือข่ายการบริหารด้าน
อิสลามศึกษา เพ่ือร่วมกันก าหนดว่าแต่ละสถาบันจะเน้นจุดเด่น
ของอิสลามศึกษาให้มีความแตกต่างในประเด็นย่อยๆได้หรือไม่ 

มาก 

Mean = 4.08 

ปานกลาง 

Mean = 3.62 

10.มีการจัดตั้งคณะท างานร่วมของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่
โดยมีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
แกนกลางหลักในการด าเนินงานของคณะท างานร่วมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการท างานในส่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน 

มาก 

Mean = 4.08 

มาก 

Mean = 3.69 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแยกอภิปรายผลตามรายละเอียดที่เก่ียวข้องออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดังรายละเอียดในสรุปผลการวิจัยข้างต้น อันเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งส าหรับก าหนดกลยุทธ์และรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังที่ ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
(2539: 55-57) ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ว่าเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการก าหนดกลยุทธ์ โดย
องค์กรต้องน าข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมมาใช้
ประโยชน์เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจก าหนดหรือพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ David (2007: 77-117, 
215) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กรเพ่ือน ามาสู่การพัฒนา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างก็มีการก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และความเสี่ยงของแต่ละสถาบัน แต่ภายใต้บริบทปรากฏการณ์เชิงพ้ืนที่ จึงน ามาสู่การศึกษาสภาพแวดล้อม
ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะการวิเคราะห์ในภาพรวมเชิงพ้ืนที่  อันจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารร่วมกันในเชิงพ้ืนที่ 

 ส่วนที่ 2 กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งกลยุทธ์ถือเป็นวิธีการหรือแนวทางที่น าไปสู่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือตอบสนองต่อ
ความส าเร็จในการจัดการองค์กรภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล สามารถรอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังที่สัญญา 
สัญญาวิวัฒน์ (2550: 131) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับกลยุทธ์ไว้ว่าเป็นวิธีการหรือแนวทางอันเป็นวิธีที่คาดว่าจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการทั่วไป ซึ่งถือเป็นวิธีการที่น ามาใช้เพิ่มเติมจากวิธีการปกติ ฉะนั้นจากการศึกษาครั้ง
นี้ผ่านวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณก็พบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในพ้ืนที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันถือเป็นแนวทางการด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินภารกิจ
ของสถาบัน ช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความ
ต้องการของท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจและลดระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ และมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดสังคมทางการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้มิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความเป็นสังคมพหุลักษณ์ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ทั้ง 39 กลยุทธ์ ดังรายละเอียดในสรุป
ผลการวิจัยข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆที่ได้มีศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของ สมชาย พันธเสน (2552: 241-246) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในทศวรรษหน้า: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า (1) 
กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การจัดท าหลักสูตรโดยรวมศาสตร์หลายๆ ศาสตร์เข้าร่วมกันให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้านอุตสาหกรรมและการตลาด การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้และใช้การวิจัย
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เป็นฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาและเน้นวิธีคิดรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น (2) กลยุทธ์ด้านการ
วิจัย ได้แก่ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
การส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (3) กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความคิด/ความรู้  ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าชุมชนให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง เป็นต้น ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นลักษณะการบริหารที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วย
สร้างความเข้าใจและลดระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  และมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้
เกิดสงัคมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นสังคมพหุลักษณ์ มี
ลักษณะรูปแบบ 10 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบดังรายละเอียดในสรุปผลการวิจัย ข้างต้นพบว่า สอดคล้องและ
อยู่ภายใต้แนวคิดลักษณะรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะต้มย ากุ้งโมเดลของ ไพฑูรย์         
สินลารัตน์ (2554: 58) ที่ได้อธิบายไว้ว่าต้มย ากุ้งถือเป็นอาหารไทยที่มี การปรุงโดยใช้วัสดุและสิ่งของตามพ้ืนที่
ของท้องถิ่น ต้องใช้เทคนิคและฝีมือในการปรุง สามารถปรุงรสได้ตามบุคคลในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละประเทศ
ต้องการได้ ส่วนการเตรียมและปรุงต้มย ากุ้งก็ต้องใช้ความคิดริเริ่ม ผลงาน และฝีมือเป็นเรื่องส าคัญ และยัง
สามารถท าให้เกิดความหลากหลายขึ้นได้ หากเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยก็เช่นกัน ควร
บริหารงานที่มีรูปแบบโดยค านึงถึงท้องถิ่น สร้างความหลากหลาย มีความคิดริเริ่มและรู้จักสร้างสรรค์ มุ่งสร้าง
คุณค่าและใช้ประโยชน์ได้ มุ่งพัฒนาแนวคิด กิจกรรม และสร้างผลงานไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
โดยมุ่งเน้นการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะต้มย ากุ้งโมเดล ซึ่งแนวคิดต้มย ากุ้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกัน ที่จะต้องค านึงถึงรูปแบบการบริหารที่จะเป็น
กลไกที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดสังคมสันติสุขภายใต้มิติของสังคมที่หลากหลากทางวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่และความซับซ้อนในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นสังคมพหุ
ลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะรูปแบบทั้ง 10 รูปแบบข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆที่ได้
ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (2546: 
5-22) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  ซึ่งผลการศึกษาในส่วนด้าน
รูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่ารูปแบบเครือข่ายหรือภาคี เป็นรูปแบบการบริหาร
และการจัดการประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ โดยรูปแบบองค์กรที่เน้น
เครือข่ายหรือภาคีจะมีลักษณะที่มีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา มีการแบ่งปันและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เน้นการท างานเป็นทีม 
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การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของพนักงาน 
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
วราภรณ์  ไท้สุวรรณ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของพนักงาน
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของพนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน และฝ่ายงานในสังกัด  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 275 คน ท าการทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าสถิติ T-Test และF-Test 
(One-Way ANOVA) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาพบว่า 

1.   พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์แห่ง
การเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการจัดการความรู้ ด้านการเอ้ืออ านาจ
ให้แก่สมาชิกในองค์กร และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตามล าดับ 

2.   พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบความแตกต่างเพียงด้านเดียว ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

3.   พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบความแตกต่าง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร การจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

4.   พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุงานต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบความ
แตกต่างเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

5.   พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมแตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบความแตกต่าง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านการเอ้ืออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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6.   พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีฝ่ายงานในสังกัดต่ างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 
 

ค าส าคัญ:  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
บทน า 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ผนวกกับการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่มีความรุนแรง ท าให้องค์กรปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จ าเป็นต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่การแข่งขันสูง องค์กรใดก็ตามหากต้องการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน องค์กรนั้นจะมีการปรับตัวให้มีลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (สาริน. 2547, น.12) 
 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการที่จะ “เป็นองค์กรชั้นน าของโลกใน
ด้านการผลิตและการบริหารจัดการธนบัตร” โดยมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตธนบัตรให้ก้าวล้ าน าสมัยด้วย
เทคโนโลยีชั้นน า รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการธนบัตรเพ่ือตอบ สนองความต้องการของลูกค้า และ
สร้างความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ธนบัตรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
 การที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้
ข้างต้นได้นั้น องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งทักษะและ
ประสบการณ์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ที่ทุกคนในองค์กรสามารถสืบเสาะค้นหาได้ตลอดเวลา  
ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เพาะบ่มอยู่ในตัวบุคคล สะสมอยู่ในต าราหนังสือ และแฝงอยู่ในทุก ๆ ที่ในองค์กร   การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้ การส่งผ่านความรู้ 
การแบ่งปันความรู้และการสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถ และ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลของสายออกบัตรธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทยสู่การเป็นองค์กรชั้นน าของโลกในด้านการผลิตและการบริหารจัดการธนบัตร 
 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ก าหนดเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการจัดการความรู้
และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการน าเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแบ่งปันประสบการณ์ 
(Knowledge Sharing) การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) การประชุมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Morning Talk) การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research Project) 
การท างานเป็นกลุ่ม (Team Work) เป็นต้น 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว การจะก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นน าของโลกได้นั้น องค์กรจะต้องสร้างและ
สนับสนุนบรรยากาศภายในให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท าให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี  สายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงต้องมีการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือค้นหาปัญหาและอุปสรรคจองการเรียนรู้ภายใน
องค์กร ส าหรับการพัฒนาต่อไป รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน 
และฝ่ายงานในสังกัด ที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนด้านกลยุทธ์องค์กร 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรชั้นน าของโลกอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายออก
บัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับ
ต าแหน่งงาน และฝ่ายงานในสังกัด 

3.  
สมมติฐานการวิจัย 

  พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะ
มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.   กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร 
ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน ฝ่ายงานในสังกัด และตัวแปรตามที่เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ พลวัตแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนองค์กร การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี การเอ้ืออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์กร 

2.   ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งคือ พนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 880 คน ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ โรงพิมพ์
ธนบัตร จ านวน 459 คน ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร จ านวน 296 คน ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน จ านวน 39 คน 
ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ จ านวน 67 คน ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล จ านวน 19 คน ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
โควตา ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 275 คน  

3.   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนงานในการแจก
แบบสอบถามตามจ านวนที่สุ่มตัวอย่างไว้ จ านวน 5 ฝ่ายงาน และด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังฝ่ายงาน
ต่าง ๆ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้วยวิธี Cronbach’s Alpha ได้ค่า Alpha = 0.91   



 
 

The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 

- 217   - 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศชายมากว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50   ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 ขึ้นไป มีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60  ด้านอายุงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุงานมากกว่า 15 ปี เป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80  ด้าน
ต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นระดับเจ้าหน้าที่มากที่สุด มีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของพนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.70)   เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ พลวัตแห่งการเรียนรู้ (   = 4.10)   รองลงมาคือ การ

ปรับเปลี่ยนองค์กร (   = 3.69)   การจัดการความรู้ (   = 3.63)   และการเอ้ืออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์กร 

(   = 3.57) ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (   = 3.49)  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติ T-Test และค่าสถิติ F-Test (One-Way 
ANOVA)  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับ
ต าแหน่งงาน และฝ่ายงานในสังกัด 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพศ อาย ุ อายุงาน 

ระดับ 

ต าแหน่ง
งาน 

ฝ่ายงาน 

ในสังกัด 

1. พลวัตแห่งการเรียนรู้ X X   X 

2. การปรับเปลี่ยนองค์กร   X  X 

3. การจัดการความรู้ X  X X X 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี X    X 

5. การเอื้ออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์กร X X X  X 

ภาพรวม X  X  X 

                 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
                ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 

   พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานให้
ความส าคัญของการเรียนรู้และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ  Peter Senge (1990) ได้
กล่าวว่า บุคลากรในองค์กรนั้นมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของตน มีการสร้างผลงานที่เป็นความปรารถนา 
เป็นสิ่งที่ซึ่งมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตแบบแผนการคิด ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ 
ได้อย่างอิสระ และเป็นสิ่งซึ่งสมาชิกขององค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงวิธีการที่จะ เรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืน 
และวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร นอกจากนี้ พนักงานยังมีความกระตือรืนร้นในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยความเต็ม
ใจ ไม่บิดเบือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวินัย 5 ประการ ของ Peter Senge (1990) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในองค์การโดยอาศัยความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน   และพัฒนา
ความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น เรียกว่าการอาศัยความสามารถของสมาชิกแต่ละ
บุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดได้เมื่อมีการรวมพลัง   ของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การเป็นการรวมตัวของ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สูงซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์กันอย่าง    ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2.  จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านอายุ พบว่า พนักงานอายุที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่ต่างกัน แต่ในด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และด้านการเอ้ืออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์กร กลับ
พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และการเอ้ืออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์กรที่ไม่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความใฝ่รู้ที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการท างานร่วมกัน
เป็นทีมซึ่งสนับสนุนบรรยากาศของการเรียนรู้โดยได้รับมอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบและความสามารถ
ส่วนบุคคล ท าให้แต่ละคน มีความกระตือรือร้นจะให้ท างานเพ่ือ มุ่งผลส าเร็จร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มานิดา ลือสายวงศ์ (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับดี โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านพลวัตการ
เรียนรู้ ด้านการเพ่ิมอ านาจบุคคล ด้านการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  และด้านการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรตามล าดับ   

3.  จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอายุงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุงานที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ต่างกัน แต่ในด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กลับ
พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุ
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งานของบุคคล มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี  มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณหทัย วันทา (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ :การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพ่ือทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประกอบด้วย ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์กร ได้แก่  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน และปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนรวมสูงสุดได้แก่ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านทรัพยากรและสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการภายใน และปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ตามล าดับ   

4.  จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านระดับต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน  แต่ในด้านการจัดการความรู้ กลับพบว่า พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการที่หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกฝนทักษะ มีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ และมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ซึ่งทุกคนในองค์กรได้รับอย่างเท่าเทียม ท าให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบข้อสังเกตว่า พนักงานที่มีระดับต าแหน่งสูง (ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป) 
มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูงกว่าพนักงานที่มีระดับอ่ืน ๆ  ทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ผู้บริหารเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน (Role Model) ในการ
วางรากฐานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ 
(2542) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในการพัฒนา
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา เขต
การศึกษา 9 จากปัจจัยการบริหารต่าง ๆ ควรเป็นการพัฒนาอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจาก
การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นก่อน จากนั้นภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารก็จะส่งผลต่อการพัฒนาในอีกหลาย ๆ ด้านตามมา  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่
ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีใจใฝ่เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืน จะช่วยให้สายออกบัตรธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับงานเขียนของ Peter Senge 
(1990)ในผลงานที่ใช้ชื่อว่า The Fifth Discipline : The Art And Practice of Learning Organization ที่
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ท าการสังเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ในการเผยแพร่แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ กล่าวว่า เนื่องจาก
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องสร้างข้ึน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ในการจัดการ
หรือแสวงหาโอกาสเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Generative Learning) ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
เชื่อที่ว่า “คนยิ่งเรียนรู้ ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป” และองค์กรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะ
เติบโต และพัฒนาต่อไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด   

5.  จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านฝ่ายงานในสังกัด พบว่า พนักงานที่อยู่ต่างสังกัดฝ่ายงานกัน มีความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความคิดเห็นต่อการป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้แตกต่างกันก็ต่อเมื่อ มีอายุ ประสบการณ์การท างาน และระดับต าแหน่งงานที่ต่างกัน อาจ
เนื่องมาจาก การรับรู้ แนวคิด มุมมองที่ต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ที่เพ่ิมพูน หน้าที่ความรับผิดชอบที่
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิด ของ อภันตรี รอดสุทธิ (2541, 
น.12-13) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรซึ่งคนในองค์กรได้ขยายขอบเขตความสามารถของคน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม  และระดับองค์กร เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ 
ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกทุก ๆ คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงในความคิด ภูมิ
ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ควรเพ่ิมในเรื่องความกระตือรือร้นในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยความเต็มใจและไม่บิดเบือน โดยการสร้างบรรยากาศ สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรที่
กระตุ้นให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม โดยการก าหนดให้การเรียนรู้เป็นกุญแจส าคัญไปสู่
เป้าหมายและความส าเร็จขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมองข้อผิดพลาด
เป็นแรงผลักดันให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปิดเผยปัญหาและข้อผิดพลาด เพ่ือจะได้เรียนรู้จากสิ่ง
เหล่านั้นร่วมกัน มีการให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการ
ใส่ใจในการพัฒนาพนักงานทุก ๆ ด้าน   

  2.  ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ควรเพ่ิมในเรื่องของการให้รางวัลหรือชมเชยพนักงานและทีมงานที่มีการ
เรียนรู้ และช่วยให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้ในงาน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน โดยการให้รางวัลกับการเรียนรู้ทั้ง
แบบเป็นรายบุคคล และแบบเป็นทีม โดยให้รางวัลแก่การกระท าที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ขององค์กร ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม เช่น การประกาศเกียรติคุณของผู้ที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี ในด้านการขวนขวายหา
ความรู้ การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาความคิดใหม่ ๆ การสอนงาน การถ่ายโอนความรู้ให้สมาชิกในทีม
และนอกทีม และมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานให้รับทราบอย่างท่ัวถึง    
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3.  ด้านการจัดการความรู้ ควรเพิ่มในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้น
ให้มีการสื่อสารสองทางในลักษณะ 2 Way Communication เช่น การให้ความส าคัญกับการจัดการประชุม
ทั้งแบบที่เป็นทางการระหว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และแบบไม่เป็นทางการระหว่างทีมงาน เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การสร้างบรรยากาศสบาย ๆ ในการพบปะสังสรรค์ เช่น มุม
กาแฟ การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เช่น สิ่งที่ได้รับจากการดูงาน หรือการอบรม
สัมมนา     

4.  ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ควรเพ่ิมในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจน
เครื่องมือให้ทันสมัย ปรับใช้กับงานได้ มีการฝึกฝนให้พนักงานเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้งาน เช่น 
พัฒนาระบบ DRM (Document and Records Management) มาใช้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบ
อิเลคทรอนิกส์  ปรับปรุงระบบ KM-Blog และ KM-Web มาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ให้สามารถสืบค้นได้
ง่ายและรวดเร็ว  ส่งเสริมการน าระบบ BYOD (Bring Your Own Device) ซึ่งถือเป็นแนวคิดส าคัญที่องค์กร
อนุญาตให้พนักงานน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ที่ ท างานได้ และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายขององค์กรได้ ซึ่ง
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานให้ดียิ่งข้ึน    

5.  ด้านการเอ้ืออ านาจให้แก่สมาชิกในองค์กร ควรเพ่ิมในเรื่องของการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง และมอบ
อ านาจตามสัดส่วนหน้าที่รับผิดชอบ และความสามารถของแต่ละคน โดยท าการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ให้ตรงตามความสามารถและให้มีข้อจ ากัดต่าง ๆ น้อยลง ซึ่งจะ เป็นผลให้
ความรู้ความคิดต่าง ๆ สามารถไหลเวียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัดข้อจ ากัดและขั้นตอนการ
ท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป เปิดโอกาสให้พนักงานด าเนินการตามความคิดริเริ่มของตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1.   ควรศึกษาตัวชี้วัดความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือวัดความส าเร็จในการน าแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้มาปฏิบัติในองค์กร   

2.   อาจจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการท า Focus Group ในการวิจัยครั้งต่อไป
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง 

 

กุลนที เยาวรักษ์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้และเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
ของพนักงานในส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง ตามกรอบแนวคิดของ Richard L.Daft เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan จ านวน 
260 คน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวง
ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบราชการอยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านอ่ืนๆ อีก 3 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ
แบบเครือญาติ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ และวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ เมื่อทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการท างาน พบความแตกต่าง
ตัวแปรด้านเพศของวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จและแบบปรับตัวที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และพบ
ความแตกต่างตัวแปรด้านอายุ ระดับการศึกษา และอายุการท างานของวัฒนธรรมองค์การแบบราชการกับ
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ค าส าคัญ: การรับรู้  วัฒนธรรมองค์การ   
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 กิจการประปา เป็นกิจการที่มีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงตระหนักว่าน้ าสะอาดมีความส าคัญต่อสุขอนามัยของพสกนิกร 
จึงได้มีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ ประกาศก าหนดจัดการประปา เมื่อปี พ.ศ. 2440 ให้จัดท าน้ า
บริโภค โดยขุดคลองส่งน้ าจากบริเวณคลองเชียงรากมาถึงคลองสามเสน และตั้งโรงกรองน้ าขึ้นที่สามเสน 
ด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2452-2457 แล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 6) และทรงเสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิด “การประปากรุงเทพฯ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2457 มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน และได้ขยายการจ าหน่ายไปยังฝั่ง
ธนบุรี  ต่อมาได้มีการรวมและโอนกิจการประปาไฟฟ้าให้ เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลได้ออก
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พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ให้โอนกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี 
การประปาเทศบาลนครธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกัน เรียกว่า การ
ประปานครหลวง (กปน.) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การประปานครหลวง         พ.ศ. 2510 คือส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการ
ประปา ผลิต จัดส่งและจ าหน่ายน้ าประปาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยแบ่ง
พัฒนาการออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคสร้างตัว ยุคพัฒนา และยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากพัฒนาการของ กปน. จะ
เห็นได้ว่าเป็นการมุ่งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะประสบผลส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยส าคัญ การที่บุคคลจะกระท าการ
ใดๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นั้น จ าเป็นต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเมื่อบุคคลในองค์การมาอยู่รวมกัน
จ านวนมาก ท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ แต่สิ่งที่เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านค่านิยมในองค์การ คือ “วัฒนธรรม” เพราะวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดบทบาท หน้าที่ของบุคคลใน
องค์การ สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ แต่ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ กระตุ้น และปรับตัวของบุคคลใน
องค์การอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

ส าหรับแนวคิดของ Richard L.Daft (1999) ได้น าเสนอรูปแบบของวัฒนธรรม โดยแบ่ง
วัฒนธรรมออกเป็น 4 แบบ คือ 1. วัฒนธรรมแบบราชการ จะมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมภายในและมีลักษณะ
คงที่  มีค่านิยมเน้นความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ระเบียบ ค าสั่ง กฎเกณฑ์ การเชื่อฟัง    ท าตาม
ค าสั่ง  ท าตามกฎระเบียบ 2. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ มุ่งเน้นตอบสนองสภาพแวดล้อมภายใน และเน้น
การยืดหยุ่น พนักงานจะมีลักษณะเหมือนความสัมพันธ์กันภายในครอบครัว ค่านิยมที่มุ่งเน้นคือความ
ร่วมมือ ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อพนักงานและลูกค้า เน้นระบบเป็นธรรมและการตกลงร่วมกัน  3. 
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ จะมีลักษณะที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน ผู้น าองค์การจะมุ่งเน้นความส าเร็จใน
เป้าหมายเฉพาะอย่าง  4. วัฒนธรรมแบบปรับตัว มุ่งเน้นกลยุทธ์และค่านิยมที่ยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนอง
สภาพแวดล้อมภายนอก พนักงานจะมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถที่จะตัดสินใจได้โดยอิสระ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ผู้น าองค์การต้องสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงโดยกระตุ้นเร่งเร้า  จูงใจ
พนักงาน สร้างสรรค์ระบบการบริหารค่าตอบแทนใหม่ๆ มีการทดลอง และมีการเสี่ยง 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดของ Richard l.Daft (1999) เป็นกรอบการศึกษา
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน โดยมุ่งศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และเปรียบเทียบ
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การตามคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้วางแผน พัฒนา 
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแนวทางเสริมสร้างความแข็งแกร่งในวัฒนธรรมองค์การของ
การประปานครหลวงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

            ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่           
การประปานครหลวง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่           
การประปานครหลวง จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุ
การท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่ การประปา  

นครหลวง แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประชากร และด้านเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1   ด้านประชากร 
   ประชากรเป้าหมายที่ก าหนดในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่การ
ประปานครหลวง  มาจาก 4 สายงาน คือ สายงานผู้ว่าการ จ านวน 222 คน สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) 
จ านวน 310 คน  สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) จ านวน 146 คน  และสายงานรองผู้ว่าการ  (แผนและ
พัฒนา) จ านวน  90 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 768 คน  

1.2 ด้านเนื้อหา 
    การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่ 
การประปานครหลวง ตามกรอบแนวความคิดของ Richard L. Daft (1999) โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์การ
ออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งในแต่ละแบบนั้น มุ่งเน้นค่านิยมที่แตกต่างกัน ได้แก่  1. วัฒนธรรมองค์การแบบ

ลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุการท างาน 

วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวง 

- แบบราชการ 
- แบบเครือญาติ 
- แบบมุ่งผลส าเร็จ 
- แบบปรับตัว 
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ราชการ  2. วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  3. วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ และ  4. 
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงานในส านักงานใหญ่การประปานครหลวงมาจาก 
4 สายงาน คือ สายงานผู้ว่าการ จ านวน 222 คน  , สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) จ านวน 310 คน , สายงาน
รองผู้ว่าการ (การเงิน) จ านวน 146 คน  และสายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) จ านวน 90  คน  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 768 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan ซึ่งได้จ านวนทั้งสิ้น 
260 คน ตามสัดส่วน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บข้อมูล ตามแนวความคิดของ Richard L.Daft โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการท างาน 

ส่วนที่   2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการรับรู้ลักษณะวัฒนธรรมองค์การตาม 
กรอบแนวคิดของ Richard L.Daft มีจ านวนข้อทั้งหมด 28 ข้อ แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ด้าน คือ 
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ และ
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่         

การประปานครหลวง  มีวิธีการ และข้ันตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
4.1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าการศึกษา ตามกลุ่มตัวอย่าง 

สายงานที่เลือกมาในการท าวิจัยในครั้งนี้ เช่น จ านวนคนในแต่ละสายงาน เป็นต้น 
4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไปแจก เพื่อเก็บข้อมูลจาก 

กลุม่ตัวอย่าง และรวบรวมแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเอง 
4.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาแต่ละฉบับ 
4.4 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Version 11.5)  

เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจ านวนที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการ
บันทึกข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Version 11.5) ซึ่งใช้
ค่าทางสถิต ิ โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา และอายุการท างาน ของพนักงานในส านักงานใหญ่ การประปานครหลวงใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.2 ศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่        
การประปานครหลวง ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.3 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่  
การประปานครหลวง ที่มีเพศแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ T – Test 

5.4 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่               
การประปานครหลวง ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ F – Test 

5.5 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่                  
การประปานครหลวง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน เปรียบเทียบความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F – Test 

5.6 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในส านักงานใหญ่                  
การประปานครหลวง ที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน เปรียบเทียบความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F – Test 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานการประปานครหลวง ส านักงาน
ใหญ ่สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 ปี – 45 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาโทข้ึนไป และอายุการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 3 ปี – 10 ปี 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ 

วัฒนธรรมองค์การ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการรับรู้ 
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ 3.69 0.84 มาก 
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ 3.64 0.77 ปานกลาง 
วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ 3.55 0.73 ปานกลาง 
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 3.21 0.85 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ มีการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวงด้านวัฒนธรรมองค์การแบบราชการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.69) ส าหรับด้านอ่ืนๆ อีก 3 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ (ค่าเฉลี่ย = 3.64) วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย = 3.55) และวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว   (ค่าเฉลี่ย = 3.21)  อยู่
ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

วัฒนธรรมองค์การ เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา 
อ า ยุ ก า ร
ท างาน 

วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ X √ √ √ 
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ X √ √ √ 
วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ √ X X X 
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว √ X X X 
 √  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 X ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 จากตารางที่ 2 พบว่า  

- เพศ พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จและวัฒนธรรมองค์การ 
แบบปรับตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

- อายุ พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบราชการและวัฒนธรรมองค์การ  
แบบเครือญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

- ระดับการศึกษา พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบราชการและวัฒนธรรม 
องค์การแบบเครือญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

- อายุการท างาน พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบราชการและวัฒนธรรม 
องค์การแบบเครือญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ มีการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวงเป็นแบบราชการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยสูงสุด = 3.69) ซึ่ง
มากกว่าด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน เนื่องจากการประปานครหลวงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารราชการใน
สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน จนกลายมาเป็นค่านิยม โดยระบบราชการนั้น เริ่มต้นมาจากแนวความคิดของ 
Max Weber เป็นผู้บุกเบิก โดยน าเสนอระบบการท างานที่เป็นอุดมคติ ที่เรียกว่า Bureaucracy หรือระบบ
ราชการในปัจจุบันนั่นเอง จุดเด่นของแนวคิดนี้ คือ 1. มีการก าหนดสายการบังคับบัญชาที่มากขั้นตอน 2. 
ยึดหลักการบริหารที่อาศัยความมีเหตุมีผล และ ความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน 3. มีการแบ่ง
งานกันท าอย่างเป็นทางการ มีกฎระเบียบ ค าสั่งที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 4. การบริหารเน้นเรื่อง
การประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Richard 
L.Daft ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การแบบราชการจะมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมภายใน และมีลักษณะคงที่ มี
ค่านิยมท่ีส าคัญ เช่น การประหยัด การเชื่อฟัง ท าตามกฎและระเบียบ มีความเป็นทางการ  

 จากงานวิจัยระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานส านักงานใหญ่ การประปานคร
หลวง พบว่า องค์การมีกฎระเบียบและขั้นตอนมากเกินไป ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า การตัดสินใจทุก
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อย่างขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งบางครั้งต้องรอค าสั่งจากหัวหน้างานก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบัติงาน จัดอยู่
ในระดับมาก ส่วนการรับรู้ที่จัดอยู่ในระดับปานกลาง คือ องค์การเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ยึดติดกับการท างานแบบเดิมๆ มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
และองค์การมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นเสมอ  

 นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพันนิภา สุขผึ้ง (2550) ซึ่งได้ท าวิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องวัฒนธรรม
องค์การของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัด พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบราชการ เน้นการตัดสินใจมักขึ้นอยู่กับผู้อาวุโสกว่าเสมอ ต้องรอค าสั่งจาก
หัวหน้างานก่อน แล้วค่อยลงมือปฏิบัติงาน และงานวิจัยของสุภัทรา เอ้ือวงศ์ (2539) ซึ่งได้ท าวิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องวัฒนธรรมองค์การใน
สถาบันการศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาพยาบาล พบว่า วัฒนธรรมองค์การของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล มีค่านิยมที่เน้นในเรื่อง การยึดอาวุโส การปฏิบัติตามค าสั่ง 

 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ มีระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยต่ าสุด = 3.21) ซึ่งต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ เนื่องจาก
พนักงานในองค์การยังไม่ได้รับอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมากนัก การปฏิบัติงานจึงไม่สามารถท าได้
ในทันทีเมื่อเกิดความจ าเป็น การบริหารค่าตอบแทนส าหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี จะได้
ผลตอบแทนสูงกว่าผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายยังไม่สามารถน ามาใช้ ได้จริง เพราะยังใช้ระบบ
การเวียนขั้นอยู่ ไม่ยุติธรรม พนักงานขาดความคิดริเริ่ม ไม่กล้าท าในสิ่งใหม่ๆ เพราะกลัวความผิดพลาด จาก
การวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง มีระดับการรับรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดของวัฒนธรรมด้านนี้ พบว่า องค์การมีการสนับสนุน
ให้ฝึกอบรมพนักงาน และการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และ
ด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง คือ องค์การใช้นโยบายส าหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่า
เป้าหมาย ทุกคนมีอิสระในการคิดริเริ่ม วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง องค์การกระตุ้นให้พนักงาน
กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง กล้าคิด และท าสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ มีอิสระในการท างาน พร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอ 

 ไม่พบความแตกต่าง โดยภาพรวมในระดับการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของ
พนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ จ าแนกตามตัวแปรด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อายุการท างาน เพราะพนักงานทุกคนท างานอยู่ที่เดียวกัน มีค่านิยมใกล้เคียงกัน แต่เมื่อทดสอบรายด้าน 
พบความแตกต่างในตัวแปรเพศ ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จและวัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัว ส่วนตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา และอายุการท างาน พบความแตกต่างที่มีผลต่อระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ และวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ เนื่องจากอายุ ระดับการศึกษา และ
อายุการท างานทีต่่างกัน ย่อมท าให้พนักงานมีความคิดเห็น ประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

 วัฒนธรรมองค์การของพนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ ผลการวิเคราะห์พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบราชการมากที่สุด ยึดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ในการด าเนินงาน แต่ควรปรับปรุงการ
พัฒนาด้านเทคโนโยลีเพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินการมากขึ้น 

 ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ อยู่ในระดับปานกลาง สิ่งที่ต้องปรับคือ องค์การควรมีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ควบคู่ไปกับความเป็นธรรม  การรักษาข้อตกลง 
ค านึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและลูกค้าเสมอ  

 ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ความเข้าใจใน
ทิศทางและเป้าหมายขององค์การ พนักงานควรลดการแข่งขันกันท างาน ควรมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างานร่วมกัน 
รู้จักคิดริเริ่ม เพ่ือส่งผลให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ส าเร็จทันเวลา  

 ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว อยู่ในระดับปานกลางสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์การต้องมี
นโยบายส าหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี จะต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ า
กว่าเป้าหมาย ให้มีความยุติธรรมมากขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับพนักงานที่ตั้งใจท างาน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้พนักงานมีความกระตือรือร้น รู้จักคิดริเริ่ม วิเคราะห์ และกล้าตัดสินใจท าในสิ่งใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการท างาน สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ถ้าผิดพลาด ก็
ให้ถือเป็นบทเรียน 

 ดังนั้น ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่  
ในปัจจุบันควรเป็นวัฒนธรรมองค์การแบบแบบมุ่งผลส าเร็จและแบบปรับตัว ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการและแบบเครือญาติ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนได้ โดยมุ่งพัฒนาค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอกให้มากขึ้น มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เน้นกลยุทธ์และนโยบายการ
ปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นมากกว่าคงที่ มุ่งมั่นตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอกได้รวดเร็วเป็นหลัก น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การให้เป็นแบบมุ่งผลส าเร็จและปรับตัวมากขึ้น เหมาะกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว มีการก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน เน้นการบริหารลูกค้า            ตามวิสัยทัศน์ขององค์การ คือ 
“เป็นองค์การชั้นน าด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้า
ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ให้บริการงานประปา” 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเป็นความเชื่อ เป็นค่านิยม และแบบแผนในการปฏิบัติงาน       ซึ่งจาก
การวิจัยครั้งนี้อาจมองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเข้ามา
ด้วย เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดให้มีการสนทนาเป็นกลุ่ม เพ่ือให้มองเห็นเป็นรูปธรรม และได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
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การปฏิรูป “องคกร” พรรคการเมอืง 

 

 

สติธร ธนานิธโิชติ (สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา) 

ณัชชาภัทร อมรกุล (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา) 
 

บทคดัยอ 

 

พรรคการเมืองนับเปนสถาบันการเมืองที่มีความสําคัญอยางมากสําหรับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ดังนั้น การมีพรรคการเมืองที่เขมแข็งยอมเปนพืน้ฐานของการมีระบอบประชาธิปไตยที่

เขมแข็งดวย บทความนี้มุงประเมินความเขมแข็งของพรรคการเมืองไทยโดยใชเกณฑในการพิจารณา 4 

ประการ ไดแก หลักเกณฑเรื ่องโครงสรางของพรรคการเมือง หลักเกณฑเรื ่องการรักษาวินัยของพรรค 

(party discipline) หลักเกณฑเรื่องการทําใหสาขาพรรคการเมืองเปนกลไกเชือ่มโยงกับประชาชน และ

หลักเกณฑเรื่องการสนับสนุนทางการเงินใหกับพรรคการเมือง อาศัยการวิเคราะหตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 และการวิเคราะหขอมูลทีเ่ปนทางการ

ซ่ึงเก็บรวบรวมไวโดยกองทุนเพ่ือการพัฒนาการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บทความนี้พบวา 

พรรคการเมืองไทยยังมีความไมเขมแข็งอยางนอย 4 ประการ คือ ประการแรก โครงสรางของพรรคการ

เมืองไทยยังเปนแบบ “รวมศูนยอํานาจ” ประการที่สอง พรรคการเมืองไทยยังมีปญหาเรือ่งการรักษาวินัย

ของพรรค ประการที่สาม สาขาพรรคการเมืองยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะทํากิจกรรมทางการเมือง และ

ประการสุดทาย ผลประโยชนสวนใหญจากการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐตกอยูกับพรรคการเมืองใหญ

เพียงสองพรรค (ข้ัวอํานาจ) ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองไทย บทความนี้

เสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 อยางนอย 2 

มาตรา คือ มาตรา 38 และมาตรา 78 
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รัฐสภาไทยกับการประเมิน : กรณีการประเมินตามตัวช้ีวัดสหภาพรัฐสภาป 2554 และ 2556 
 

คณะผูวิจัยสถาบันพระปกเกลา0

1 

*E-mail:   Nittaya@kpi.ac.th 
 

บทคดัยอ 
 

  การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑและตัวชีว้ัดของสหภาพรัฐสภา เปนการวิจัย
เพ่ือประเมินรัฐสภาไทยอันนําไปสูการยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐสภาไทยตามกรอบตัวชี้วัด
ทีเ่ปนสากลของสหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ (Inter-Parliamentary Union : IPU)  ใน 6 ดาน ไดแก 
การเปนตัวแทนประชาชน การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร การทําหนาที่นิติบัญญัติ  ความ
โปรงใสและการเขาถึงได ความสํานึกรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ โดย
คณะผูวิจัยสถาบันพระปกเกลาไดทําการประเมินในป 2554 และ 2556 และพบวา การดําเนินงานของ
รัฐสภาไทย ป 2556 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.67, S.D.= 0.60) โดยมีคะแนนดาน
การทําหนาที่นิติบัญญัติมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.93, S.D.= 0.50) สวนระดับนอยที่สุด คือ ความสํานึก
รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย = 2.41, S.D.= 0.63) อยางไรก็ดี เมือ่เปรียบเทียบผลการประเมินในป 2554 และ 
2556 พบวา ผลการประเมินท้ัง 2 ครั้ง ไมมีการเปลีย่นแปลงจากเดิมมากนัก กลาวคือ ผลประเมินภาพรวม
ท้ัง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยการทําหนาทีน่ิติบัญญัติมีคะแนนมากทีสุ่ด สวนความสํานึกรับผิดชอบ
มีคะแนนประเมินต่ําท่ีสุด คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายซ่ึงสงเสริม
ตอการทําหนาที่ความเปนตัวแทน การตรวจสอบ การทําหนาที่นิติบัญญัติ และการเขาไปเกี่ยวของใน
นโยบายระหวางประเทศ รวมถึงควรมีการปรับปรุงระบบสนับสนุนการทํางานของสมาชิกรัฐสภาดวย   
 
คําสําคัญ  : การประเมิน รัฐสภา การดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
 

                                                           
1 คณะผูวิจัย ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ (ท่ี

ปรกึษา)  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (นักวิจัยและหัวหนาโครงการ)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานวิภา อินทรทัต  ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ภาคภมู ิฤกขะเมธ  นางศรสีวุรรณ พยอมยงค  นางสาวนิตยา โพธิ ์นอก  นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด (นักวิจัย)  
นางสาววรัญญา วุฒิพันธุ  นายสกล สิทธิกัน (ผูชวยนักวิจัย) 
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   The objective of this research is to assess Thai parliament to improve Thai 
parliament’s performance according to the Inter- Parliamentary Union (IPU) criteria. The 
IPU’s criteria consists of six dimensions: representativeness of parliament, parliamentary 
oversight over the executive, parliament’s legislative capacity, transparency and 
accessibility of parliament, the accountability of parliament, and parliament’s involvement 
in international policy. In 2011 and 2013, King Prajadhipok’s Institute conducted the 
research for assessing Thai parliament’s performance. The result showed that Thai 
parliament’s performance in 2013 got moderate level rated (Mean = 2.67, S.D. = 0.60). 
Parliament’s legislative capacity showed to the highest range (Mean = 2.93, S.D. = 0.50) 
whereas accountability of parliament was the lowest (Mean = 2.41, S.D. = 0.63). However, 
the average scores in 2011 and 2013 were not different. Parliament’s legislative capacity 
received the highest score but accountability of parliament got the lowest score. 
Accordingly, laws and policies for strengthening the capacity of the parliament’s 
representativeness, oversight, legislation, and involvement in international policy should 
be revised. In addition, the capacity of parliamentary support systems should be improved 
to serve parliamentarian’s works efficiently and effectively.   

   
Keywords: Assessment Parliament Performance 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญทีส่งเสริม การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการลดการผูกขาดของอํานาจรัฐ โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเมืองตลอดจนเนนใหมีกลไกตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ผานกลไกศาลและ
องคกรอิสระ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนี้ไดบรรจุสาระสําคัญของรัฐสภาไวในหมวดท่ี 6 ในเรือ่งรัฐสภา 
ซึ่งเปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยเชนเดียวกับที่ถูกกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญในอดีต  

อํานาจหนาท่ีหลักของรัฐสภาตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
สามารถจําแนกออกเปน 

1) อํานาจดานนิติบัญญัติ คือออกกฎหมายและพิจารณาใหความเห็นชอบกฎหมายโดยเฉพาะ
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

2) อํานาจดานการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร ในรูปของการตั้งกระทูถาม การเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ การตั้งคณะกรรมการเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหารและการควบคุมการใชจายเงิน  นอกจากนี้ ยังมอบอํานาจใหวุฒิสภาทําหนาที่เปน “สภา
ตรวจสอบ”เพ่ือตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร ผูใชอํานาจรัฐ ฝายตุลาการและฝายนิติ
บัญญัติ รวมทั้งองคกรอิสระดวยการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในองคกรทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและ
ถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

3) การเปนผูแทนปวงชนชาวไทย 
4) การพิจารณาใหความเห็นทัว่ไป อาทิ การพิจารณาใหความเห็นชอบในการประกาศ

สงคราม หนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก การเจรจาในการพิจารณาหนังสือสัญญากับนานาประเทศ  
  

นอกจากนี ้รัฐสภายังตองดําเนินการตามหนาที ่ใหสอดรับกับความคาดหวังของพลเมือง 
(Responsive to Citizens) บนพืน้ฐานหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และหลัก
คุณธรรม อยางไรก็ดี ถึงแมวาการดําเนินงานของรัฐสภาจะสอดรับกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและ
หลักการบริหารจัดการท่ีดีแลว แตก็ยังไมเพียงพอท่ีจะชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของรัฐสภาได จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของรัฐสภา ซ่ึงสามารถเทียบวัดกับ
มาตรวัดรัฐสภาของประเทศอื่นๆ โดยผานเกณฑและตัวชีว้ัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary 
Union: IPU) ท่ีไดวางไว  

การศึกษาวิจัย “การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑและตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา” 
จึงเกิดขึน้ เพือ่ประเมินรัฐสภาไทยตามกรอบตัวชี้วัดทีเ่ปนสากลของสหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ (Inter-
Parliamentary Union : IPU)  ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้วัด 6 ดาน ไดแก การเปนตัวแทนประชาชน การ
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร การทําหนาทีน่ิติบัญญัติ  ความโปรงใสและการเขาถึงได ความ
สํานึกรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ ซึง่ผลการศึกษาและประเมินดังกลาวจะ
นําไปสู การเปรียบเทียบกับมาตรฐานการดําเนินงานของรัฐสภาสากลและนําไปสู แนวทางการพัฒนา
ความกาวหนาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เปนการสงเสริมและกระตุนสมาชิก
รัฐสภาไดตระหนักและทบทวนการทําหนาที่ ตลอดจนสงเสริมใหภาคประชาชนไดรับรู และติดตามการ
ดําเนินงานของรัฐสภาและยังเปนหนึ่งในการเปดชองทางสําหรับสะทอนความคิดเห็นและใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการพัฒนาสถาบันรัฐสภา อันเปนหนึง่ในกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิ
บาล  
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2. วัตถุประสงค 

 
การศึกษาเรื่องการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑและตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา

นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1. ประเมินการปฏิบัติหนาทีข่องรัฐสภาไทยตามเกณฑชีว้ัดสหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ (Inter-

Parliamentary Union : IPU) ที่คณะวิจัยไดปรับใหเขากับบริบทประเทศไทย และทดลองใชจนพัฒนาเปน
ชุดเครื่องมือประเมินตนเองของรัฐสภาไทยของสถาบันพระปกเกลา (2555) 

2. ศึกษาเปรียบเทียบผลประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย ป พ.ศ.2554 - 2556 
3. เสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงการทํางานของรัฐสภาไทยใหสอดคลองกับพันธกิจ ความตองการของ

ประชาชน และเปนไปตามหลักสากล 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วของหลายแนวคิด ทฤษฎีหนึ่งทีส่ามารถใชอธิบาย
ปรากฏการณและความสัมพันธของหนวยตางๆในทางการเมือง คือ ทฤษฎีระบบของเดวิด อีสตัน ที่เล็งเห็น
วาการเมืองเปรียบเหมือนกับสิง่มีชีวิตทีมี่องคประกอบตางๆสัมพันธกัน ซึ่งอาจอธิบายขยายความไดวา 
องคประกอบภายในระบบการเมืองอันไดแก สถาบันการเมืองตาง ๆ ทัง้สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร 
สถาบันตุลาการ พรรคการเมือง ระบบราชการ กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน เปนตน สถาบันการเมือง
เหลานี้มีหนาที่เฉพาะและจะทําหนาทีส่อดประสานความสัมพันธซึง่กันและกัน ซึ่งจะเขาสูกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนและสนองตอบตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตระบอบประชาธิปไตย 
โดยสถาบันการเมืองเหลานี้จะถูกกํากับ ควบคุม และตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

สวนองคประกอบที่อยูลอมรอบระบบการเมืองหรือที่เรียกวาสิ่งแวดลอมนั้นมีดวยกัน 2 สวน คือ 
สิง่แวดลอมภายในระบบสังคม (The Intra Societal Environment) กับสิง่แวดลอมภายนอกระบบสังคม 
(The Extra Societal Environment) สิง่แวดลอมดังกลาวจะมีอิทธิพลและปฏิสัมพันธและผลกระทบกับ
ระบบการเมืองตลอดเวลา มากนอยภายใตเง่ือนไข เวลาและสถานการณของแตละสังคม ดังสรุปไดตามภาพ
ตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 ทฤษฎีระบบตามแนวคิดของเดวิด อีสตัน 
 

 รัฐสภามีฐานะสถาบันหนึ่งในระบบการเมืองและมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของประชาชน 
ซึ ่งในการศึกษานี ้ คณะผู วิจัยใชกรอบแนวคิดการประเมินรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา หรือ Inter-
Parliamentary Union (2008) เปนหลัก ประกอบกับกรอบอํานาจหนาทีร่ัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยเนนที่ประเด็นสําคัญตามบทบาทของรัฐสภา 6 ดาน ดังนั ้น 
เนือ้หาทีจ่ะกลาวถึงตอไปนีมี้ความเกี่ยวของกับการทําหนาทีข่องรัฐสภาโดยตรง ไดแก 1)  การเปนตัวแทน
ของประชาชน  (The representativeness of parliament) 2)  การตรวจสอบฝายบริหาร  
(Parliamentary oversight over the executive) 3)  การทําหนาทีด่านนิติบัญญัติ  (Parliament’s 
legislative capacity) 4)  ความโปรงใสและการเขาถึงได  (The transparency and accessibility of 
parliament) 5)  ความสํานึกรับผิดชอบ  (The accountability of parliament) และ 6) การมีสวนรวม
ในนโยบายระหวางประเทศ  (Parliament’s involvement in international policy) ซึง่กรอบแนวคิด
ดังกลาวมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

3.1 การเปนตัวแทนของประชาชน 
การเปนตัวแทนของประชาชน หมายถึง มาตรฐานการเปนตัวแทนของรัฐสภาไทยที่สะทอนถึง

เจตจํานงของประชาชนและความหลากหลายทางสังคม ซึ่งการเปนตัวแทนปวงชนของรัฐสภาตามระบอบ
ประชาธิปไตยพิจารณาไดจากองคประกอบของรัฐสภา (Composition of parliament) ซึง่เปนผลลัพธมา
จากกระบวนการเลือกตั้ง (Electoral Process) และขอบังคับในรัฐสภาทีเ่ปนธรรมและไมแบงแยก (Fair 
and inclusive parliamentary procedures) ซ่ึงเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาทุกคนแสดงความคิดเห็นและ
มีสวนรวมในงานของรัฐสภาอยางเสมอภาค รวมท้ังไดรับการพัฒนาการเรียนรูเพ่ือการทําหนาทีเ่ปนผูแทนใน
รัฐสภา 

เมื่อองคประกอบของรัฐสภาเปนผลลัพธจากกระบวนการการเลือกตั ้ง ดังนั ้น กฎหมายและ
ระเบียบการเลือกตั้งจึงตองมีความเสรี เปนธรรม และเอือ้ใหรัฐสภาประกอบดวยผูแทนทีห่ลากหลาย มี
ระบบการเลือกตัง้ที่เหมาะสม และผูไปใชสิทธิเลือกตัง้ตองเลือกคนทีจ่ะเขาไปเปนผูแทนไดอยางแทจริง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ การเมือง : แนวความคิดและการพฒันา น. 185 

 

ปัจจยัแวดล้อม                                                                                                              ปัจจยัแวดล้อม  

(Environment)                                                                                                              (Environment)             

  

ปัจจยั

นําเข้า 

(Input) 

 

 

ผล 

ผลิต 

(Output) 

ระบบการเมอืง

(Political System) 

ปัจจยัแวดล้อม                                                                                                                 ปัจจยัแวดล้อม  

(Environment)                                                                                                                 (Environment)             

 

ข้อมูลย้อนกลบั 

(Feedback) 

 

 

การตดัสินใจ 

& 

 
ลงมอืทาํ 

ความต้องการ 

ความสนับสนุน 
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ขณะที่กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ในรัฐสภาควรเปนธรรมและไมแบงแยกเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก
รัฐสภาปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ เชน การทํางานรวมกันของพรรคการเมืองในรูปแบบคณะกรรมาธิการ 
การใหหลักประกันสิทธิของพรรคฝายคานหรือพรรคเสียงขางนอยในกระบวนการอภิปราย การใหโอกาส
สมาชิกรัฐสภาเปนรายบุคคล การสงเสริมมาตรการอํานวยความสะดวกเพื่อความเสมอภาคทางเพศหรือ
ตัวแทนกลุมคนที่หลากหลาย เปนตน สาระสําคัญการไดมาและการทําหนาที่เปนตัวแทน สรุปไดดังภาพ
ตอไปนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2555, น.2-17; 2-28) 

การได้มาของสมาชกิรัฐสภา

ป�จจัยนําเข้า กระบวนการ (process) ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ

กฎหมายเลือกตั้ง

ท่ีเสรีและเป�นธรรม

กระบวนการเลือกต้ังที่เป�นธรรมและเสรี 
ยกตวัอยา่ง

- ผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้ง

- สทิธิการอุทธรณ์ผลการเลือกตัง้ 

 - ไม่กีดกัน/ ทําให้เสียประโยชน ์เป�นต้น

องค์ประกอบ 

  เป�นรฐัสภา

- ตวัแทนจาก

   ความ

   หลากหลาย

- สัดส่วน

 สมาชกิ

รัฐสภา

 หญิง

-  ผู้แทนเป�น

   ปากเสยีง

    ชนชาย

    ขอบ/เสียง  

    ส่วนน้อย

ระบบการเลือกตั้ง

-ระบบพหุนิยมหรือ เสียงส่วนใหญ่  

- ระบบสัดส่วน

- ระบบผสม

ผู้ไปใช้สิทธิ

ป�จจัยสนับสนุน

สตรี/ชนส่วนน้อย

ในการเลือกตั้ง/

 ในรัฐสภา

บทบาทของพรรค

การเมือง

เจตนารมณ์

ของผู้มีสิทธิ

ออกเสียง

เลือกตั้ง 

(Popular will)

- ความคิด / ทัศนคติในการเลือกตั�ง

- การกําหนดสัดส่วนในกฎหมาย

- การกําหนดให้ผู้หญิงดํารงตําแหน่งสําคัญ

- การสนับสนุนของพรรค

ความ

หลากหลาย

ทางด้านสงัคม 

(Social 

diversity

ความ

ผาสุกของ

ประชาชน

ภาพท่ี 2 ระบบการไดมาของสมาชิกรัฐสภา 
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การทาํหนา้ที่ของสมาชิกรัฐสภา

ป�จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ

ข้อบังคับรัฐสภา

ท่ีเป�นธรรมและ

ไม่แบ่งแยก

ระบบคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ

ยกตวัอยา่ง

- ข้อกําหนดเอ้ือสิทธิ

  ให้ตัวแทนกลุ่มเสียง

   ส่วนน้อย/ผู้หญิง ได้   

   เขา้รว่มในองค์กร

   ตา่ง ๆ ของรฐัสภา

   หรือตําแหน่งสําคัญ 

- การกําหนดสัดส่วนท่ี

   นั่ง ใน กก.

   เป�นตน้

ธรรมเนยีมปฏบิตัิ

ของรัฐสภา

ยกตวัอยา่ง

- การทํางานรว่มกัน

- การทํางานแบบ cross-

cutting ป�นต้น

ความ

ผาสุกของ

ประชาชน

การทําหนา้ท่ี

ตัวแทนของ

ประชาชน

การทํางานตาม

ความตอ้งการ

ของผู้มีสิทธิ

ออกเสียง

เลือกตั้ง  

การรกัษา

ผลประโยชน์

ของสังคม ท่ี

หลากหลาย

•  สภาผู้แทนราษฎร มีคณะกรรมาธิการ 35 คณะ

• วุฒสิภา  มีคณะกรรมาธิการ 12 คณะ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน

และสิง่อํานวยความ

สะดวกตา่ง ๆ

 

-  ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ 

-  ระบบข้อมูลสารสนเทศ

-  ชัว่โมงการทํางาน

   เป�นตน้

การประชมุสภาผู้แทนราษฎร

การประชมุวฒุสิภา

การประชมุรว่มกันของรฐัสภา

 
ภาพท่ี 3 ระบบการทําหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภาท่ีสะทอนความเปนตัวแทนของประชาชน 

 
3.2 การตรวจสอบฝายบริหาร   
Woodrow Wilson เปนนักวิชาการที่ใชคําวาตรวจสอบ (Oversight) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

เครื่องมือในการวิจารณการทํางานของฝายบริหาร กลาววา การทําหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งของฝายบริหาร 
คือ การตรวจสอบการบริหารงานดวยความระมัดระวังและเปนหนาทีข่องหนวยงานทีทํ่าหนาที่ตัวแทน
ประชาชนทีจ่ะเฝาดูในทุกกิจกรรมทีร่ัฐบาลทําและจัดใหมีการพูดคุยกัน กลาวคือ รัฐสภาจะตองเปนทัง้
สายตาและเสียงของประชาชนเพื่อสะทอนเจตจํานงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ (Wilson quoted in 
Johnson & McKay, 2010, p.307) 

การทําหนาที่ตรวจสอบของรัฐสภา คือ การตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร รวมไปถึง
หนวยงานของรัฐ โดยตรวจสอบนโยบายและการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การตรวจสอบ
งบประมาณรายจายและควบคุมการเงิน โดยใชชองทางตรวจสอบหลายทาง เชน ผานคณะกรรมาธิการของ
รัฐสภา องคกรอิสระ การตั้งกระทูถามและอภิปราย การใหความเห็นชอบตอการแตงตัง้นายกรัฐมนตรี การ
ตรวจสอบและกลั่นกรองงบประมาณรายจาย เปนตน 

3.3 การทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ   
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตองยึด “หลักนิติธรรม (Rule of Law)”  ซึ่งหมายถึงการ

ตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกา และการ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ถือเปนหลักที่จํากัดการใชอํานาจของผูปกครองไมใหเกิน
ขอบเขตและมีการปกครองภายใตกฎหมายโดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของสมาชิก โดย
องคประกอบหลักๆ ของนิติธรรม ไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หลัก
ความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา หลัก
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ความเปนอิสระของผู พิพากษา หลักไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย  และหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการวัดการทําหนาที่นิติบัญญัติของรัฐสภามุงเนนประเด็นกระบวนการ
พิจารณารางกฎหมาย เนื้อหาและคุณภาพของกฎหมายที่ตราออกมา ขีดความสามารถของรัฐสภาในการ
ตรากฎหมาย และการมีสวนรวมของประชาชนในการตรากฎหมาย (สถาบันพระปกเกลา, 2555) 

3.4 ความโปรงใสและการเขาถึงได   
ความโปรงใส หมายถึงการเปดเผยดวยการเผยแพรกิจการรัฐสภาตอสาธารณะ โดยตองคํานึงถึง

ความมั่นคง (Security) การเปดเผยกิจการของรัฐสภาจะกระทําผานสื่อหรือการกระจายเสียง ซึง่ทําหนาที่
เปรียบเสมือน “เปนหูเปนตา” ใหกับประชาชน ในสวนการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงรัฐสภาไดนั้น 
รัฐสภาสามารถเผยแพรการดําเนินงานของรัฐสภาผานระบบสื ่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนการติดตอสื ่อสารแบบสองทางและสามารถสรางความสัมพันธระหวางรัฐสภากับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐสภาตองอาศัยผูสือ่ขาว บรรณาธิการขาว และผูรายงานขาว ทําหนาที่
เผยแพรงานของรัฐสภาตอประชาชน นอกจากนี ้รัฐสภาตองคํานึงถึงปจจัยที่อํานวยความสะดวกใหกับสื่อ
หรือนักหนังสือพิมพสามารถรายงานความเคลื่อนไหวกิจการของรัฐสภาใหประชาชนทราบ  

3.5 ความสํานึกรับผิดชอบ  
Jacques Sabourin (2002) ไดชีใ้หเห็นวา ความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภามีดวยกันหลายดาน

และเปนความสัมพันธในเชิงความรับผิดชอบ (Accountability relationship) ระหวางสมาชิกรัฐสภากับ
สังคม องคกร และปจเจกบุคคล ซ่ึงตัวแบบความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภาอาจแบงไดเปนความรับผิดชอบ
ในการซักถามฝายบริหาร ความรับผิดชอบในการตอบขอซักถามของกลุ มผลประโยชนและสือ่ ความ
รับผิดชอบในการตอบขอซักถามของประชาชน ขอบเขตความสํานึกรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาอาจสรุปได
ดังภาพตอไปนี้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 สภาวะความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภา 

ท่ีมา : สถาบันพระปกเกลา (2555, น.2-13) 
 
ความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภาอาจแบงไดเปนแนวตั้งและแนวนอน โดยความสํานึกรับผิดชอบ

แนวตั้งของรัฐสภา คือ การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอประชาชน กลไกทําหนาที่ควบคุมความสํานึก
รับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภา คือ การเลือกตัง้ กระบวนการรองเรียนของประชาชน การแสดงออกไมเห็น
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ดวยหรือตอตานในรูปกิจกรรมตาง ๆ ของภาคประชาสังคม ในขณะทีค่วามสํานึกรับผิดชอบแนวนอนของ
รัฐสภา คือ การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน องคกรหรือ
หนวยงานติดตามตรวจสอบจะทําหนาท่ีติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหรือการกระทําของสมาชิกรัฐสภา   

3.6 การมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ  
นับจากศตวรรษท่ี 21 มีการเปลีย่นแปลงที่สําคัญ 2 ประการซึ่งจะมีผลกระทบตอการทํางานของ

รัฐสภา ไดแก 1) เปนศตวรรษที่เกิดความรวมมือทัง้ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เนื่องจากทุกประเทศตาง
ตองพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกันทําใหเกิดองคกรระหวางประเทศขึน้มากมาย เชน องคกรดานสิทธิมนุษยชน 
นโยบายดานแรงงาน การคา ซึง่รัฐสภามักไมไดรับเชิญใหไปเขารวมในการเจรจาในเวทีความรวมมือเหลานี้ 
แตกลับตองเปนผูอนุมัติขอตกลงและนําไปออกกฎหมายตามขอตกลงเหลานั้น 2) จากประเด็นดานความ
รวมมือท่ีเกิดข้ึนดังกลาวนี้ หลายประเทศไดเล็งเห็นประโยชนรวมกันในทางดานตลาด เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 
ซึ่งความรวมมือทีร่ะดับระหวางประเทศเหลานีก็้ไดทําใหมีการเปลีย่นอํานาจในการตัดสินใจไปดวยและการ
ตัดสินใจนั้นจะมีผลกระทบตอประชาชนและประเทศนั้น ซ่ึงการจะตรวจสอบการตัดสินใจเหลานั้นกระทําได
โดยรัฐสภา 

เมื่อกระแสโลกาภิวัตนไดถาโถมเขามาทําใหหลายๆประเทศตางถูกบังคับและสูญเสียอํานาจ
บางสวนไป และมีอิสระลดลง เนื่องจากองคกรระหวางประเทศไดเขามามีบทบาทเหนือรัฐมากขึน้ จนหลาย
ประเทศเกรงวา จะเกิดความขาดดุลทางประชาธิปไตยของรัฐ เพราะองคกรระหวางประเทศเหลานีไ้มไดอยู
ภายใตการควบคุมและไมตองมีความรับผิดชอบใดๆ และดวยกระแสโลกาภิวัตนอีกเชนกันทีทํ่าใหปจจุบันนี้ 
ไมอาจแยกแยะการทํางานในประเทศและตางประเทศออกจากกันไดอยางชัดเจน รัฐสภาจึงตองพิจารณา
งานดานตางประเทศของรัฐบาลไดและทําการควบคุมตรวจสอบไดเชนเดียวกันกับงานภายในประเทศ ซึ่ง
เรื่องท่ีรัฐสภาสามารถเขาไปดําเนินการในเบื้องตน เชน การเขาไปมีอิทธิพลในนโยบายตางประเทศ ในเรื่องท่ี
ทํากับ UN หรือเวทีเจรจาอืน่ๆ ตัดสินใจในขอตกลงเทาที่อยูในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนือ้หาและ
สนธิสัญญาจากรัฐบาล การเขารวมในกระบวนการอ่ืนท่ีตอเนื่องจากนั้น เปนตน 

สิ่งที่รัฐสภาดําเนินการในเบื้องตนดังกลาวนัน้ รัฐสภาไมไดเปนผูเจรจาหรือลงนามในสัญญา แต
เปนผูกลัน่กรองและใหความคิดเห็น ดังนั้น บทบาทของรัฐสภาที่ชัดเจนมากขึ้น ไดแก การมีพืน้ฐานทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ ชี้แจงนโยบายและขอมูลภูมิหลังคูเจรจาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีองคกร
หรือนโยบายที่จะดําเนินการตอในวาระนั้นและมีผูเชีย่วชาญทีเ่ปนสมาชิกรัฐสภาอยูในคณะกรรมการนัน้ มี
โอกาสตั้งคําถามตอรัฐมนตรีหรือผูเจรจาและสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไดโดยไมจําเปนตอง
เปนเรื่องเก่ียวกับกฎหมายก็ได จนกระท่ังรวบรวมเปนแนวทางการทํางานของคณะผูแทนรัฐบาล ซึ่งจะเห็น
ไดวารัฐสภาไมไดมีบทบาทโดยตรงในการรางหรือแมกระทัง่อยูในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นระหวาง
ประเทศ แตสามารถแนะนํา เขียน หรือถามรัฐมนตรีเกี ่ยวกับกระบวนการเจรจาหรืออภิปรายใน
คณะกรรมาธิการ หรือแมกระท่ังไปเจรจารวมกับรัฐมนตรี  
 
4. วิธีวิจัย 
 

สําหรับวิธีการศึกษาเปนการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแบงการศึกษาเปน 2 สวนตาม
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย 6 ดานตามกรอบสหภาพรัฐสภา และ
การใชแบบสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนตอความเชื่อม่ันในรัฐสภาท่ีมีตอความเปนตัวแทน สัมพันธภาพ 
ความพึงพอใจ และความไววางใจ ดังมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
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4.1 การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย 6 ดานตามกรอบสหภาพรัฐสภา 
4.1.1 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการประเมิน  
การประเมินในสวนนี้ใชการประเมินเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลัก ควบคู กับ

ประชุมกลุมยอยในรูปแบบสภากาแฟ (World Café) โดยนําแบบประเมินตนเองของรัฐสภาไทย (A Self –
Assessment Toolkit for the Thai Parliament) ทีไ่ดจากการนําเกณฑและตัวชี้วัดมาประเมินและ
ทดสอบเรียบรอยจากการศึกษาในป 2554 มาปรับใชโดยคณะผูวิจัยไดพิจารณารวมกันในการตัดประเด็น
คําถามที่ไมเหมาะสมและจําแนกขอเพิ่มเติมในบางขอคําถามระหวางการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

สําหรับคําถามในแตละดาน ไดใชการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
จํานวน 8 ครัง้ ไดแก การจัดประเมินตนเองโดยสมาชิกรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ตรัง เชียงราย 
อุบลราชธานี มุกดาหาร และสุโขทัย มีรายละเอียดจําแนกตามมิติโดยสรุป ดังนี้ 

1) การเปนตวัแทน (รหัส R) มีองคประกอบยอย 4 องคประกอบ ไดแก ความหลากหลายของ
สมาชิกรัฐสภา บทบาทของพรรคการเมืองในการสรางความหลากหลายของสมาชิกในรัฐสภา ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการของรัฐสภาเพื่อสรางความเสมอภาคความเทาเทียมกันในการทําหนาที่ของสมาชิก
รัฐสภา และความโปรงใสในการไดมาของสมาชิกรัฐสภา  

2) การตรวจสอบฝายบริหาร (รหัส O) มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก ระบบการ
ไดมาขอมูลและการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบ
งบประมาณประจําป กระบวนการในการกลัน่กรองและตรวจสอบการทําหนาทีข่องฝายบริหารและองคกร
อิสระ ความเปนอิสระและเอกเทศในการทํางานของรัฐสภาจากฝายบริหาร และปจจัยสนับสนุนการทํางาน
ของสมาชิกรัฐสภา 

3) การทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ (รหัส L) มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก กรอบ
แนวคิดและกระบวนการพิจารณารางกฎหมายในรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ การมีสวนรวมของประชาชน
และผู มีสวนไดเสีย คุณลักษณะของกฎหมายที่ผานการพิจารณาของรัฐสภา ขีดความสามารถของ
กรรมาธิการในการทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ และกรอบระยะเวลาในการตรากฎหมาย   

4) ความโปรงใสและการเขาถึงไดของรัฐสภา  (รหัส T) มีองคประกอบยอย 8 องคประกอบ 
ไดแก การเปดเผยขอมูลผลการประชุมของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการตอสื่อและสาธารณะ การมีเสรีภาพ
ของสื่อในการเขาถึงและนําเสนอขาวเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา การมีชองทาง
ความถี่และการครอบคลุมของการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภาและกรรมาธิการ 
รูปแบบวิธีการและภาษาที่ใชในการเผยแพรขอมูลของรัฐสภาและกรรมาธิการ โอกาสและความสะดวกของ
ประชาชนในการเสนอความคิดเห็น/ปญหา/รองทุกขกับผูแทนและกรรมาธิการโดยตรง โอกาสในการมีสวน
รวมเสนอขอมูลและความคิดเห็นในการพัฒนาและแกไขกฎหมาย ความโปรงใสและปลอดจากอิทธิพลของ
นักธุรกิจและกลุมผลประโยชนของธุรกิจ และการดึงดูดเยาวชนใหสนใจงานของรัฐสภา  

5) ความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภา (รหัส A )  มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก 
ความสํานึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาตอประชาชนทัว่ประเทศ ระบบการรายงาน/ตรวจสอบและ
ลงโทษสมาชิกรัฐสภากรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเขาขายผลประโยชนทับซอน ระบบการตรวจสอบ
การใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองของ กกต. การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐสภา 
และการพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภา  
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6) การมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ  มีองคประกอบยอย 7 องคประกอบ ไดแก การ
ไดมาขอมูลและการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี การมีสวนรวมในการ
สรางพันธะดานกฎหมายและการเงินในเวทีระหวางประเทศ บทบาทของรัฐสภาในการติดตามและ
ตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามพันธะหรือขอตกลงดานความชวยเหลือประเทศ บทบาทของรัฐสภาใน
การสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงภายในประเทศและตางประเทศ การสรางความรวมมือระหวาง
รัฐสภาไทยกับรัฐสภานานาชาติ ขีดความสามารถในการมีสวนรวมดานนโยบายระหวางประเทศของรัฐสภา 
และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานนโยบายระหวางประเทศ   

4.1.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
หนวยวิเคราะหสําหรับการศึกษาครั้งนี้มีเกณฑ ดังนี้ 1) เกณฑโอกาสของความสามารถที่จะตอบ

คําถามและเกณฑกระจายตามภูมิภาค 2) เกณฑขนาดจังหวัดโดยพิจารณาจากจํานวนผูแทน 3) เกณฑ
สัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนในแตละพรรคในภาพรวม 4) การเลือกตัวอยางในฐานะผูใหขอมูลทีมี่ความ
ตื่นตัวทางการเมือง (Active citizens) จําแนกตามกลุม ไดแก นักการเมืองและฝายสนับสนุนนักการเมือง 
ขาราชการระดับสูง สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการดานรัฐศาสตร
นิติศาสตรรัฐประศาสนศาสตรสังคมศาสตร ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑของสหภาพรัฐสภา 

(IPU) อาศัยการประชุมกลุมในรูปแบบสภากาแฟ (World Café) โดยแบงผูเขารวมเปน 3 กลุม แตละกลุม
สนทนาและประเมินใน 2 ประเด็น และในแตละกลุมมีวิทยากรระดมความคิดเห็นหรือผูเอื้อกระบวนการ 
(facilitators) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกรัฐสภาจํานวนสองคนเปนผูนําการสนทนาและผูจดบันทึกการสนทนา  

 
4.1.4 การวิเคราะหขอมูล  
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหในสวนนี้ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป เมื่อไดผลคะแนนในแตละ
ดานแลวการอธิบายคาจะใชเกณฑกําหนดระดับการดําเนินงานของรัฐสภา 5 ระดับ ไดแก คะแนน 0.00 – 
1.00 = ระดับการดําเนินงานต่ํามาก /คะแนน 1.01 – 2.00 = ระดับการดําเนินงานต่าํ / คะแนน 2.01 – 
3.00 = ระดับการดําเนินงานปานกลาง / คะแนน 3.01 – 4.00 = ระดับการดําเนินงานสูง / คะแนน 4.01 
– 5.00 = ระดับการดําเนินงานสูงมาก 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
การประมวลผลจากการประชุมกลุมใชการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นที่หลากหลายในการ

ประชุมกลุมโดยพิจารณาหาประเด็นสําคัญจากความคิดเห็นรวมและประมวลขอเสนอแนะตางๆไวดวยกัน
อยางเปนระบบ โดยการนําเสนอผลสามารถนําเสนอทัง้ในภาพรวมขององคประกอบหลักแตละดานและใน
ระดับองคประกอบยอย 

4.2 การใชแบบสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนตอการดําเนินงานของรัฐสภา 
การใชแบบสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนตอความเชื่อมั่นในรัฐสภาที่มีตอความเปนตัวแทน 

สมัพันธภาพ ความพึงพอใจ และความไววางใจ    
1) เครื่องมือในการวิจัย 
การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนเกีย่วกับการทําหนาทีข่องรัฐสภา

(สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิก) ชุดปจจุบันจะทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง
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ความเปนตัวแทนปวงชน ความสัมพันธกับประชาชน ความพึงพอใจ และความไววางใจท่ีมีตอสมาชิกรัฐสภา
และถือเปนผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินการของรัฐสภาเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความ
คิดเห็นของประชาชนเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขัน้ตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ไดแก 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของและการจัดทํานิยามปฏิบัติการ (Operation Definition) เพื่อการพัฒนา
แบบสอบถาม (Questionnaire) แลวจึงพัฒนาตัวชี้วัดในเรื่องความเปนตัวแทนปวงชน ความสัมพันธกับ
ประชาชน ความพึงพอใจ และความไววางใจท่ีมีตอสมาชิกรัฐสภา 

คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบความแมนตรงเชิงเนื้อหากับผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติและไดตรวจสอบความเชือ่มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คน ไดคาความเชื่อม่ันในภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของความคิดเห็นในประเด็นความเปนตัวแทน(Representativeness) ความสัมพันธ 
(Relationship) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความไววางใจ(Trust) คอนขางสูงโดยในแตละกลุม
ประเด็นมีคาสูงกวา .8 ท้ังสิ้น (.842, .847, .895, .867 ตามลําดับ) อยางไรก็ตามมีขอคําถามบางขอมีคา 
Alpha if item deleted สูงกวาคาในภาพรวมหากตัดขอคําถามทิ้งจะทําใหคาความเชื่อมั่นภาพรวมสูงขึน้
ไมมากและทีส่ําคัญจะขาดประเด็นคําถามทีไ่มครอบคลุมประเด็นที่ตองการทราบนักวิจัยจึงไมคัดขอคําถาม
ออกแตอยางใดและถือวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชได 

 
 
2) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การสํารวจความคิดเห็นในสวนนี้จะใชประชากรที่เปนกลุมเปาหมายเปนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(อายุ 18 ป บริบูรณเปนตนไป) โดยใชแบบแผนในการสุมตัวเลือกกลุมตัวอยางซึ่งเนนใหครอบคลุมผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และวางอยูบนหลักความนาจะเปนทางสถิติ (Probability 
Sampling) และดําเนินการสุมตัวอยางดวยวิธีการผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) แลวจึงใชการสุม
ตัวอยางแบบระบบ (Systematic Sampling) โดยเลือกตามลัดสวนของจํานวนประชากรในแตละพืน้ที ่ทํา
การสุมตัวอยางทัง้หมด 1,000 ตัวอยาง และเพื่อใหแนใจวาผลทีไ่ดจากการสุมตัวอยางนัน้จะสามารถเปน
ตัวอยางทีด่ีของคนทัง้ประเทศได จึงไดมีการทําการถวงน้าํหนัก (Weighted) เพือ่สะทอนความสัมพันธของ
ประชากรในแตละพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง  

3) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยไดดําเนินการขอความรวมมือจากเครือขายนักวิจัยในพ้ืนท่ีโดยมีการเก็บขอมูลระหวาง

วันท่ี 20 สงิหาคม - 15 กันยายน 2555 
4) การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบงเปนสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี และรอยละ  

 
5. ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาที่นําเสนอในทีน่ีอ้าจจําแนกเปน 2 สวนตามกลุมเปาหมาย ไดแก ผลการประเมินตาม
เกณฑและตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภา 6 ดาน และความคิดเห็นภาคประชาชนตอการดําเนินงานของรัฐสภา ดังมี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

5.1 ผลการประเมินตามเกณฑและตัวช้ีวัดสหภาพรัฐสภา 6 ดาน 
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ผลการประเมินรัฐสภาไทยตามเกณฑและตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภาที่นําเสนอในที่นี้ แบงไดเปน 3 
สวน คือ ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยชุดที่ 24 (ป 2556) ผลการประเมินการดําเนินงาน
ของรัฐสภาไทยเปรียบเทียบชุดท่ี 24 (ป 2556) และ ชุดท่ี 23 (ป 2554) และผลประเมินเปรียบเทียบการทํา
หนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ชุดท่ี 24 (ป 2556) ดังตอไปนี้ 

5.1.1 ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยชุดท่ี 24 (ป 2556) 
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาไทยชุดปจจุบัน เก็บขอมูลระหวาง 27 กุมภาพันธ – 

29 พฤษภาคม 2556 จํานวนผู เขารวมรวมทั้งสิ ้น 264 คน แบงเปนกลุ มนักการเมืองและกลุ มที่ไมใช
นักการเมือง ผูเขารวมการประเมินในกลุมนักการเมืองประกอบดวยกลุมสมาชิกรัฐสภาและกลุมผูสนับสนุน 
จํานวน 41 คน ขณะทีผู่เขารวมในกลุมทีไ่มใชนักการเมืองประกอบดวยขาราชการ นักวิชาการ สื่อมวลชน 
ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน องคกรอิสระ และอ่ืนๆ รวม 223 คน ผูเขารวมในเวทีสมาชิกรัฐสภาและ
กลุมผูสนับสนุน มีจํานวนมากทีสุ่ดคิดเปนรอยละ 15.50 รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหาร ตรัง และ สุโขทัย 
โดยจังหวัดที่ผูเขารวมนอยทีสุ่ด คือ จังหวัด อุบลราชธานี และ กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมในภาพรวมเปน
ขาราชการมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 17.81 รองลงมาเปนนักวิชาการ คิดเปนรอยละ 13.77 เปนผูเขารวมทีม่า
จากองคกรอิสระและภาคประชาสังคมรอยละ 11.34 และ 11.34 ขณะที่มีอดีตสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพียงรอยละ1.21 และ รอยละ 0.40 ตามลําดับ สําหรับผูเขารวมในกลุมอื่นๆ 
ประกอบดวยอดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรี ทนายความ ผูสูงอายุ และเกษตรกร 

ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีตอการดําเนินงานของรัฐสภาในปจจุบัน พบวา ผูเขารวมสัมมนามี
ความคิดเห็นตอการดําเนินงาน ในระดับ ปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.67, S.D.= 0.60) โดยผูเขารวมสัมมนา
ประเมินใหคะแนนตอการทําหนาทีน่ิติบัญญัติมากที่สุด (คาเฉลีย่ = 2.93, S.D.= 0.50) รองลงมาคือการทํา
หนาท่ีตรวจสอบฝายบริหาร (คาเฉลีย่ = 2.85, S.D.= 0.58) ขณะที่ความเปนตัวแทนประชาชน (คาเฉลีย่ = 
2.52, S.D.= 0.58)   และความสํานึกรับผิดชอบ (คาเฉลีย่ = 2.41, S.D.= 0.63)   อยูในระดับนอยทีสุ่ด
ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเมือ่เทียบกับคาเฉลีย่กลาง (คาเฉลีย่ = 2.67, S.D.= 0.60)  
พบวาความคิดเห็นตอ การทําหนาที่นิติบัญญัติ  การทําหนาที่ตรวจสอบฝายบริหาร การมีสวนรวมใน
นโยบายตางประเทศ มีคาสูงกวา คาเฉลีย่ความคิดเห็นในภาพรวม ขณะที่ การเปนตัวแทนประชาชน 
ความโปรงใสและการเขาถึงได และความสํานึกรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ภาพรวม 

สําหรับคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม สรุปไดดังตารางและภาพตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยผลการประเมินตอการดําเนินงานของรัฐสภาในภาพรวมป พ.ศ. 2556 

ดานการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภา 
 

คาเฉลี่ย  
 

จํานวนผูตอบ 
 

คาความ
เบี่ยงเบน 

(SD.) 

การเปนตัวแทนของประชาชน (R) 2.52 203 0.58 

การทําหนาท่ีนิติบัญญัติ (L) 2.93 219 0.50 

การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร (O) 2.85 195 0.58 
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ความโปรงใสและการเขาถึงได (T) 2.53 212 0.64 

ความสํานึกรับผิดชอบ (A) 2.41 209 0.67 

การมีสวนรวมในนโยบายตางประเทศ (I) 2.77 192 0.63 

คาเฉลี่ยรวม 2.67 205 0.60 

 
ภาพท่ี 5 คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาท่ีมีตอการดําเนินงานของรัฐสภา 

 
 ในสวนตอไป เปนผลประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย 5 ดาน ไดแก การเปนตัวแทนของ
ประชาชน (R) การทําหนาทีน่ิติบัญญัติ (L) การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร (O) ความโปรงใสและ
การเขาถึงได (T) ความสํานึกรับผิดชอบ (A) และการมีสวนรวมในนโยบายตางประเทศ (I) โดยมีสาระสําคัญ
ตอไปนี้ 
 

1) การดําเนินงานรัฐสภาของไทยดานการเปนตัวแทนของประชาชน 
ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็นกับการดําเนินงานดานการเปนตัวแทน

ประชาชน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.52, S.D. = 0.58)  โดยมีความคิดเห็นวาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการของรัฐสภาเพื่อสรางความเสมอภาค ความเทาเทียมกันในการทําหนาที่ของสมาชิก
รัฐสภามีระดับสูงที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.86, S.D.= 0.62) และยังเปนองคประกอบยอยเดียวที่มีคาสูงกวา
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นขององคประกอบดานการเปนตัวแทนประชาชนในภาพรวม นอกจากนี ้ความ
หลากหลายขององคประกอบของการเปนสมาชิกรัฐสภาอยูในระดับท่ีต่ําท่ีสุด รองลงมา บทบาทของพรรค
การเมืองในการสรางความหลากหลายของสมาชิกในรัฐสภา อยูในลําดับทายสุด (คาเฉลีย่ = 2.28, S.D.= )  
และ (คาเฉลี่ย = 2.47, S.D.= ) ตามลําดับ สรุปดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 6 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยของการเปนตัวแทนประชาชน 

 
R1  คือ  ความหลากหลายขององคประกอบของสมาชกิรฐัสภา  
R2  คือ  บทบาทของพรรคการเมืองในการสรางความหลากหลายของสมาชิกในรัฐสภา 
R3  คือ  ระบบและกลไกการบริหารจัดการของรัฐสภาเพ่ือสรางความเสมอภาค ความเทา

เทียมกัน 
ในการทําหนาทีของสมาชิกรัฐสภา  

             R4  คือ  ความโปรงใสในการไดมาของสมาชิกรัฐสภา  
 
2) การดําเนินงานรัฐสภาของไทยดานการตรวจสอบฝายบริหาร 
ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมสัมมนาทัง้หมดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําหนาทีต่รวจสอบฝาย

บริหารของรัฐสภา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.85, S.D. = 0.58) โดยมีความคิดเห็นวา
ความเปนอิสระและเอกเทศการทํางานของรัฐสภาจากฝายบริหาร มีระดับสูงท่ีสุด (คาเฉลีย่ = 3.07, S.D. = 
0.83) และเปนคาที่สูงกวาคาเฉลีย่ของการตรวจสอบฝายบริหารในภาพรวม นอกจากนี้ องคประกอบยอย
ดานระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจําปไดคาเฉลีย่ต่ําสุด (คาเฉลีย่ = 2.64, 
S.D. = 0.79) รองลงมา เปนกระบวนการในการกลัน่กรองและตรวจสอบการทําหนาทีข่องฝายบริหารและ
องคกรอิสระ (คาเฉลี่ย = 2.66, S.D. = 0.81) สรุปดังภาพตอไปนี้ 

2.28

2.47

2.86

2.48 0
1
2
3
4
5 คา่เ  
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ภาพท่ี 7 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยของการตรวจสอบฝายบริหาร 

 
O1  คือ  ระบบการไดมาซ่ึงขอมูลและการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  
O2  คือ  ระบบและข้ันตอนการพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจําป  
O3  คือ  กระบวนการในการกลั่นกรองและตรวจสอบการทําหนาที่ของฝายบริหารและ
องคกรอิสระ  
O4  คือ  ความเปนอิสระและเอกเทศในการทํางานของรัฐสภาจากฝายบริหาร  
O5  คือ  ปจจัยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกรัฐสภา  
 

3) การดําเนินงานของรัฐสภาดานการทําหนาท่ีนิติบัญญัติ 
ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็น กับ การดําเนินงานดานการเปนนิติ

บัญญัติ ภาพรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง (คาเฉลีย่ = 2.93, S.D.= 0.50)  โดยมีความคิดเห็นวา
องคประกอบยอย ดานความสามารถของกรรมาธิการในการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ อยู ในอันดับแรก 
(คาเฉลีย่ = 3.28, S.D.= ) รองลงมาเปน  คุณภาพและหลักประกันของกฎหมายทีผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภา (คาเฉลีย่ = 3.10, S.D.= ) ขณะที่องคประกอบดานการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  
และ องคประกอบประสิทธิภาพในการตรากฎหมาย มีคาเฉลี่ยในอันดับท่ี 4 (คาเฉลีย่ = 2.69, S.D.= ) และ
อันดับสุดทาย (คาเฉลี่ย = 2.52, S.D.= ) ตามลําดับ สรุปดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 8 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอย ของการทําหนาท่ีนิติบัญญัติ 

  
L1  คือ  กรอบแนวคิดและกระบวนการพิจารณารางกฎหมายในรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ 
L2  คือ  การมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  
L3  คือ  คุณลักษณะของกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของรัฐสภา 
L4  คือ  ขีดความสามารถของกรรมาธิการในการทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ  
L5  คือ  กรอบระยะเวลาและงบประมาณในการตรากฎหมาย 
 
4) การดําเนินงานของรัฐสภาดานความโปรงใสและการเขาถึงได 
ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็นกับการดําเนินงานของรัฐสภาดานความ

โปรงใสและเขาถึงได ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.53     S.D. = 0.64) โดยมีความคิดเห็น
วาองคประกอบยอยดานการมีเสรีภาพของสือ่ในการเขาถึงและนําเสนอขาวเกีย่วกับการดําเนินงานของ
รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา อยูในระดับแรก (คาเฉลี่ย = 3.17  S.D. = 0.97) รองลงมา คือ การเปดเผยขอมูล
ผลการประชุมของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการตอสื่อและสาธารณะ (คาเฉลีย่ = 3.15 S.D. = 0.96) และ
รูปแบบ วิธีการ และภาษาที่ใชเผยแพรขอมูลของรัฐสภาและกรรมาธิการ (คาเฉลีย่ = 2.70  S.D. = 0.72) 
ตามลําดับ องคประกอบในระดับสุดทายคือ โอกาสในการมีสวนรวมเสนอขอมูลและความคิดเห็นในการ
พัฒนาและแกไขกฎหมาย (คาเฉลี่ย = 1.91  S.D. = 0.83) สรุปดังภาพตอไปนี้     
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ภาพท่ี 8 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยดานความโปรงใสและการเขาถึงได 

 
T1   คือ  การเปดเผยขอมูลผลการประชุมของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการตอสื่อและสาธารณะ  
T2   คือ  การมีเสรีภาพของสือ่ในการเขาถึงและนําเสนอขาวเกีย่วกับการดําเนินงานของรัฐสภา
และสมาชิกรัฐสภา 
T3   คือ   การมีชองทาง ความถ่ี และความครอบคลุมของการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของรัฐสภาและกรรมาธิการ 
T4   คือ  รูปแบบ วิธีการ และภาษาท่ีใชในการเผยแพรขอมูลของรัฐสภาและกรรมาธิการ 
T5   คือ  โอกาสและความสะดวกของประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ปญหา รองทุกขกับ
ผูแทนและกรรมาธิการโดยตรง 
T6   คือ  โอกาสในการมีสวนรวมเสนอขอมูลและความคิดเห็นในการพัฒนาและแกไขกฎหมาย 
T7   คือ  ความโปรงใสและปลอดจากอิทธิพลของนักธุรกิจและกลุมผลประโยชนของธุรกิจ 
T8   คือ  การดึงดูดเยาวชนใหสนใจงานของรัฐสภา 

 
 5) การดําเนินงานของรัฐสภาดานสํานึกรับผิดชอบ 

ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็นกับความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภา 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา (คาเฉลี่ย = 2.41, S.D. = 0.67) โดยมีความเห็นวาการพัฒนาการ
เรียนรูและเสริมสรางขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภามีระดับสูงทีสุ่ด (คาเฉลีย่ = 2.68, S.D. = 0.93) 
และยังเปนองคประกอบยอยทีมี่คาเฉลีย่สูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานความสํานึกรับผิดชอบในภาพรวม 
ตามมาดวยองคประกอบดานการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐสภา (คาเฉลีย่ = 2.45, 
S.D. = 0.75) นอกจากนี้ องคประกอบดานความสํานึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาตอประชาชนทัว่
ประเทศอยูในระดับรองลงมา รัฐสภา (คาเฉลีย่ = 2.41, S.D. = 0.87) ตามมาดวยองคประกอบดานระบบ
การรายงาน  ตรวจสอบและลงโทษสมาชิกรัฐสภา กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเขาขายผลประโยชน
ทับซอน อยูในลําดับต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.31, S.D. = 0.92) และ (คาเฉลีย่ = 2. 16, S.D. = 0.81) 
ตามลําดับ สรุปดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 9 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยดานความสํานึกรับผิดชอบ 

 
 A1  คือ  ความสํานึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาตอประชาชนท่ัวประเทศ 
A2  คือ  ระบบการรายงาน ตรวจสอบและลงโทษสมาชิกรัฐสภา กรณีมีพฤติกรรมผิด
จริยธรรม 
            หรือเขาขายผลประโยชนทับซอน  
A3  คือ  ระบบการตรวจสอบการใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง ของ กกต. 
A4  คือ  การสรางความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอรัฐสภา 
A5  คือ  การพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภา 
 

6) การดําเนินงานของรัฐสภาดานการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ 
ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็นกับการมีสวนรวมในนโยบายระหวาง

ประเทศของรัฐสภา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.77, S.D. = 0.63) โดยมีความคิดเห็นวา
การไดมาซึ่งขอมูลและการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคีมีระดับสูงที่สุด 
(คาเฉลีย่ = 2.93, S.D. = 0.72) และยังเปนองคประกอบยอยทีมี่คาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลีย่ความคิดเห็นดาน
การมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศในภาพรวม ตามมาดวยองคประกอบดานการสรางความรวมมือ
ระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภานานาชาติ (คาเฉลี่ย = 2.91, S.D. = 0.82) นอกจากนี ้องคประกอบดาน
บทบาทของรัฐสภาในการแกไขปญหาความขัดแยงภายในประเทศและตางประเทศอยูในระดับต่ําทีสุ่ด 
ตามมาดวยองคประกอบดานการสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานนโยบายระหวางประเทศอยูในลําดับ
ทายทีสุ่ด (คาเฉลีย่ = 2.62, S.D. = 0.79) และ (คาเฉลี่ย = 2.48, S.D. = 0.82) ตามลําดับ สรุปดังภาพ
ตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 10 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยดานการมีสวนรวม 

ในนโยบายระหวางประเทศ 
 

I1  คือ  การไดมาขอมูลและการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี 

I2  คือ  การมีสวนรวมในการสรางพันธะดานกฎหมายและการเงินในเวทีระหวางประเทศ  
I3  คือ  บทบาทของรัฐสภาในการติดตามและตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามพันธะ
หรือขอตกลงดานความชวยเหลือประเทศ  
I4  คือ  บทบาทของรัฐสภาในการสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงภายในประเทศและ
ตางประเทศ  
I5  คือ  การสรางความรวมมือระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภานานาชาติ  
I6  คือ  ขีดความสามารถในการมีสวนรวมดานนโยบายระหวางประเทศของรัฐสภา  

  
I7  คือ  การสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานนโยบายระหวางประเทศ  

 
5.1.2 ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยเปรียบเทียบชุดที ่24 (ป 2556) และ ชุดท่ี 

23 (ป 2554) 
การศึกษาเปรียบเทียบนี้ไมไดมีเปาหมายเปรียบเทียบรัฐสภาชุดที่ 24 และ ชุดที ่23 โดยตรงแตเปน

การศึกษาใหเห็นในเชิงอนุกรมเวลา  (Time Series) และมีขอมูลการประเมินเพียง 2 ครั้ง (ประเมินในป 
2556 และ 2554) จึงทําใหเห็นภาพของการเปลี ่ยนแปลงในชวงสั ้นที ่โดยจะพรรณนาใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะผลการประเมินเทานั้น  

 สําหรับผลการศึกษาการดําเนินงานของรัฐสภาในภาพรวม ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก 
กลาวคือในป พ.ศ. 2554 ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง  (คาเฉลีย่ =2.59, S.D.= 0.66) 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา การทําหนาทีน่ิติบัญญัติและการทําหนาทีต่รวจสอบฝายบริหาร  มีคาเฉลีย่ของ
ความคิดเห็นมากทีสุ่ด (คาเฉลีย่ = 2.82, S.D.= 0.66 และคาเฉลี่ย =2.78, S.D.= 0.61 ตามลําดับ) ขณะท่ี 
ความสํานึกรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยต่าํทีสุ่ด (คาเฉลีย่ = 2.25, S.D.= 0.69) (ขอมูลรายละเอียดในภาคผนวก) 
เมื่อเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยในภาพรวม พ.ศ. 2556 พบวา คาเฉลี่ยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลางเชนกัน 
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(คาเฉลี่ย = 2.67, S.D.= 0.60) จากตัวเลขแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอย สวนการทําหนาท่ี
นิติบัญญัติ และการตรวจสอบฝายบริหาร มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด โดยในป พ.ศ. 2556 มี
คาเฉลีย่ที่เพิม่ขึน้เล็กนอย (คาเฉลีย่ =2.93, S.D.= 0.50  และ คาเฉลี่ย = 2.85, S.D.= 0.58 ตามลําดับ) 
ขณะที่ ความสํานึกรับผิดชอบก็มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดเชนเดียวกันกับผลการประเมินในป พ.ศ. 2554 โดยมี
คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ในป พ.ศ. 2556 คาเฉลีย่ = 2.41, S.D.= 0.67 และ ในป พ.ศ. 2554 คาเฉลี่ย = 2.25, 
S.D.= 0.69 ตามลําดับ) สรุปดังภาพตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 11 ผลการประเมินการดําเนินงานในภาพรวม ของรัฐสภา ชุด 24 และชุดท่ี 23 

 
จากภาพ ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภา ชุด 24 และชุดที่ 23  ซึ่งแสดงคาเฉลี่ยในราย

ดาน พบวา ดานการตรวจสอบฝายบริหาร การทําหนาท่ีนิติบัญญัติ ดานความโปรงใสและการเขาถึงได ดาน
ความสํานึกรับผิดชอบ และ ดานการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ มีคาเฉลีย่ที่เพิม่ขึ้นเล็กนอย 
ขณะที่ ดานการเปนตัวแทนประชาชน มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นลดลง สวนดานความโปรงใสและการ
เขาถึงได มีคาเฉลี่ยเทากันกับ ป พ.ศ. 2554  

5.2 ความคิดเห็นภาคประชาชนตอการดําเนินงานของรัฐสภา  
 การสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนจากเครือ่งมือที่พัฒนาขึน้ดําเนินการไปแลว 2 ครั้ง สําหรับผล
การประเมินจากภาคประชาชนครั้งแรกโดยสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูรวบรวมขอมูลชวงระหวางวันท่ี 1 – 
15 มกราคม 2554 โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูมีสิทธิเลือกตัง้ 5,130 คน ผลการประเมิน พบวา ใน
ดานการเปนตัวแทน กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 58.8 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.มีความเปนตัวแทนทุกศาสนา 
ขณะทีร่อยละ 45.1 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.ใชสภาเปนเวทีแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยาง
แทจริง ในดานสัมพันธภาพ ประชาชนสวนใหญเห็นวาพฤตกิรรมของ ส.ส.และ ส.ว.มีความแตกตางกันอยาง
มากระหวางกอนและหลังการเลือกตั้ง คิดเปนรอยละ 62.7 สวนรอยละ 33.2 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.เปน
บุคคลทีป่ลอดภัยทีจ่ะเลาเรือ่งปญหาโดยไมตะขิดตะขวงใจ ในดานความพึงพอใจของประชาชน ประชาชน
สวนใหญรอยละ 55 พึงพอใจตอการทําหนาที่ของ ส.ส. และ ส.ว.ในการตรวจสอบการทํางานของฝายตางๆ 
ขณะที่รอยละ 47.7 มีความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของ ส.ส.ในสภา และในดานความไววางใจ พบวา 
ผูตอบสวนใหญรอยละ  47.4 เห็นวา ประวัติการทํางานของ ส.ส. และ ส.ว.เปนเครื่องแสดงใหเห็นการ
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ปฏิบัติหนาทีไ่ดเปนอยางดี และเพียงรอยละ 29.6 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว. คิด พูด และทําถูก หรือมีขอมูล
โดยไมจําเปนตองตรวจสอบหรือพิสูจน   
 สวนการสํารวจเพื่อประเมินครัง้ที่ 2 โดยทีมนักวิจัยทีเ่ปนเครือขายวิชาการของสถาบันพระปกเกลา
ทําการเก็บขอมูลระหวางวันที ่20 สิงหาคม – 15 กันยายน 2555 โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 1,000 คน ผลการประเมิน พบวา ในดานการเปนตัวแทน ประชาชนสวนใหญรอยละ 69.5 เห็นวา 
ส.ส. และ ส.ว. มีตัวแทนของประชาชนท่ีนับถือศาสนาทุกศาสนาในรัฐสภา ขณะท่ีรอยละ 55.3 เห็นวา ส.ส. 
และ ส.ว.ใชสภาเปนเวทีแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง สวนดานสัมพันธภาพ
ประชาชนสวนใหญรอยละ 63 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว. มีพฤติกรรมทีแ่ตกตางกันอยางมากระหวางกอนและ
หลังการเลือกตัง้ สวนรอยละ 50.9 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.สนใจและติดตามความเดือดรอนโดยลงพืน้ที่
พบปะประชาชนอยางสม่ําเสมอ ดานความพึงพอใจ ประชาชนสวนใหญรอยละ 68.1 พึงพอใจกับการทํา
หนาท่ีของ ส.ส. และ ส.ว. ในการตรวจสอบการทํางานของฝายตางๆ ขณะที่รอยละ 56 มีความพึงพอใจตอ
การทําหนาที่ตรวจสอบของ ส.ว. นอกจากนี้ ในดานความไววางใจ ประชาชนสวนใหญรอยละ 57.8 มี
ความเห็นตอประวัติการทํางานของ ส.ส. และ ส.ว. วาเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาจะปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
หนาที่ไดเปนอยางดี และรอยละ 41.8 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว. คิด พูด และทําถูก หรือมีขอมูลโดยไม
จําเปนตองตรวจสอบหรือพิสูจน  
 
6. ขอเสนอแนะ 
 

สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนีค้ณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะในภาพรวมทีค่วรมีการปรับปรุง
นโยบายและกฎหมายซึง่สงเสริมตอการทําหนาทีค่วามเปนตัวแทน การตรวจสอบ การทําหนาทีน่ิติบัญญัติ 
และการเขาไปเกี่ยวของในนโยบายระหวางประเทศ รวมถึงมีขอเสนอแนะตอสมาชิกรัฐสภา (ท้ัง ส.ส. และ 
ส.ว.) กระบวนการทํางานของรัฐสภา และขอเสนอแนะตอหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนตอความโปรงใสและ
การเขาถึงได และความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภา สวนขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต ควรใหมีการศึกษา
ในระยะยาวเปรียบเทียบทุกป และมีการศึกษาในแตละดานใหชัดเจนในเชิงลึก เชน เรื ่องนโยบาย
ตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้ยังมีขอเสนอท่ีสนองตอการทําหนาท่ีของรัฐสภาท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 



The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 
 

- 256   - 

 6.1 ขอเสนอแนะเรือ่งความเปนตวัแทน 
 เรื ่องการเปนตัวแทน ประเด็นความเปนตัวแทนผู ดอยโอกาสมีคะแนนนอยจึงมีขอเสนอแนะเชิง
โครงสรางท้ังทางตรงและทางออม โดยขอเสนอแนะทางตรง ไดแก การออกกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
คนท่ีหลากหลายเขามา เปนผูแทน เชน การกําหนดโควตาหรือสัดสวนใหกับคนกลุมนอย คนดอยโอกาส ชน
เผา ชนพื้นเมือง คนพิการ กลุมผูหญิง  โดยออกขอบังคับพรรคการเมืองใหสงผูแทนจากกลุมทีห่ลากหลาย
เหลานี้เขาสูการสมัครรับเลือกตั้ง  หรือแกไขรัฐธรรมนูญ ม.87 หมวด 5 เรื่องการมีสวนรวมพ.ร.บ.พรรค
การเมือง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ใหระบุจํานวน (ตัวอยางเชนประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา) หรือแกไขกฎหมาย
สัดสวนในระดับทองถิ่น สวนขอเสนอแนะทางออม ไดแก การพัฒนาศักยภาพ โดยมีชองทาง คือ สถาบัน
พัฒนาการเมืองภาคประชาชน ซึ่งมีสถานะเปนองคกรอิสระ องคกรภาคประชาสังคม หนวยงานที่เกีย่วของ 
ไดแก สถาบันพระปกเกลาสนับสนุนดานความรูสํานักงานสภาพัฒนาการเมืองใชเงินกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง จัดการอบรมพัฒนาหรือจัดตั้งศูนยใหกลุมคนเหลานี้ไดเขามาพัฒนาศักยภาพตนเอง ซึ่งพรรค
การเมืองจะตองใหความสําคัญ (อาจกําหนดเปนหนาท่ีของพรรค) 
 6.2 ขอเสนอแนะ เรื่องการตรวจสอบ 
 ประเด็นที่มีผลการประเมินนอยทีสุ่ดของเรื่องการตรวจสอบคือคุณสมบัติและกระบวนการไดมาซึ่ง
ผูชวย ผูเชีย่วชาญ และที่ปรึกษาประจําตัวสมาชิกรัฐสภา ซึง่มีขอเสนอแนะวาควรมีการกําหนดคุณสมบัติที่
ชัดเจน มีการสอบคัดเลือกแลวข้ึนทะเบียนกลางโดยสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา จากนั้นจัดอบรมโดยสถาบัน
พระปกเกลา แลวใหสมาชิกรัฐสภามาคัดเลือกอีกครัง้หนึ่ง และเมือ่ดําเนินงานไปแลวก็มีการประเมินผลการ
ทํางานโดยคณะกรรมการประเมินและมีสมุดพกการทํางาน ทั้งนี้ ตองประกาศรายชื่อบุคคลเหลานี้เพื่อให
ประชาชนรู จักทีมงานดวย นอกจากนี ้ มีขอเสนอแนะตอประเด็นเรื ่องการตรวจสอบงบประมาณ การ
กลั่นกรอง และใหความเห็นเบือ้งตนควรมีความโปรงใส ตามตัวแบบ PBO ดังมีตัวอยางประเทศเกาหลีและ
แคนาดา สวนการตรวจสอบการแตงตั้งขาราชการระดับสูง อาจตองกลับไปสูการแบงแยกอํานาจ แยกฝาย
บริหารออกจากฝายนิติบัญญัติดังเชนรัฐธรรมนูญ 2540 คือ หามสมาชิกรัฐสภาทําหนาที่เปนฝายบริหาร
เพือ่ใหตรวจสอบฝายบริหารได และควรใหภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทมากขึ้นนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบโดยกรรมาธิการ 
 6.3 ขอเสนอแนะเรื่องการทําหนาท่ีนิติบัญญัติ  
 ประเด็นที่ไดคะแนนนอย เปนการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน จึงควรกําหนดใหการเสนอ
กฎหมายโดยภาคประชาชนตองมีการกําหนดระยะเวลาในกระบวนการ และเมื่อมีการยุบสภาตองมีการ
รับรองกฎหมายจากภาคประชาชนไมใหตกไปและใหมีการพิจารณาตอเนื ่องได ควรมีการปรับปรุง
กระบวนการนิติบัญญัติโดยการออกกฎหมายบางฉบับควรพิจารณาเรงดวนตามความเหมาะสม มีการให
ขอมูลประชาชนในเรื่องของกฎหมาย รางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายทีจ่ะกระทบตอประชาชนและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัด ผูชวยของสมาชิกรัฐสภาที่อยูในพื้นที่ทํา
หนาที่ในการเผยแพรขอมูลกฎหมายทีอ่ยูรวมถึงการพิจารณาของรัฐสภาตองเปดเผยสูประชาชนใหทราบถึง
สาระสําคัญ ผลดี ผลเสีย โดยเผยแพรผานสื่อชุมชน เชน วิทยุชุมชน เคเบิล ดวยการสื่อสารท่ีเขาใจงาย และ
ทันการณ นอกจากนี ้การทําหนาทีก่ลัน่กรองกฎหมายใหเปนไปตามความตองการของประชาชน จะตองมี
เรื่องของสํานึกรับผิดชอบเขามาเก่ียวของและตองอบรมจริยธรรมแกสมาชิก 
 6.4 ขอเสนอแนะเรื่องความโปรงใสและเขาถึงได 
 ขอเสนอเรื ่องความโปรงใสและเขาถึงได ควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
กฎหมายโดยตรงซึ่งอาจตองนําขึ ้นเว็บไซตรัฐสภา ประกาศขอมูลในสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัด 
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โดยเฉพาะอยางยิ ่งกฎหมายที ่กระทบตอประชาชน มีการบังคับใชประมวลจริยธรรมที ่ใชไดจริง มี
กระบวนการสรางจิตสํานึก  มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ใหภาคประชาชนและประชาสังคมมีบทบาท
ในการตรวจสอบมากข้ึน ใหสมาคมธุรกิจไดเขามาตรวจสอบกันเอง จัดทําประมวลจริยธรรมของธุรกิจ ทําให
เกิด Social sanction กันเอง  
 ควรเปดโอกาสและ มีกลไกสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญัติ เชน มีกองทุน
สนับสนุนใหประชาชนมีความรูเกีย่วกับการรางกฎหมาย ใหมีหนวยงานมาชวยใหความรู ชวยราง มีกองทุน
ในการดําเนินการเก่ียวกับการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน เพราะตองใชเงินในการรวบรวมรายชื่อและ
รณรงค ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพือ่ใหประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได 
และมีการใหความรูประชาชนเก่ียวกับกระบวนการนิติบัญญัติ  
 การเขาไปรองทุกข ควรเปดใหประชาชนเขาไปรองทุกขกับรัฐสภาประจําจังหวัด มีศูนยรับเรื ่อง
รองเรียนกลางของทั้งสองสภาใหเปนศูนยกลางเดียวกัน เพือ่ประชาชนจะสามารถไปรองเรียนไดแหลงเดียว 
แลวศูนยนี้กระจายเรื่องไปยังกรรมาธิการตางๆ มีการตอบสนองตอประชาชนอยางรวดเร็วแลวแจงความ
คืบหนา มีการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางมาใหขอมูลเพ่ิมเติมในกรณีการเรียกมาใหขอมูลเพ่ิมเติม 
 การเสนอความคิดเห็นควรเปดโอกาสใหประชาชนเสนอไดผานผูชวยประจําตัวสมาชิกรัฐสภาโดย
สมาชิกรัฐสภาใหขอมูลที่สามารถติดตอไดและประกาศใหประชาชนไดทราบวาผูชวยประจําตัวนัน้มีใครบาง 
และสมาชิกรัฐสภาควรเปดชองทางโซเชียลมีเดียใหประชาชนเขาถึงได โดยมีคนกลั่นกรองเรื ่อง (ผูชวย
ประจําตัวสมาชิกรัฐสภา) และตอบสนองไดทันที โดยโซเชียลมีเดียตองมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา 
 ดานความโปรงใสในการสรรหาหรือเลือกตัง้ เมือ่เปรียบเทียบระหวาง ส.ส. และ  ส.ว. พบวามีความ
แตกตางกัน แสดงใหเห็นความประชาชนสวนใหญยังเห็นวาการเลือกตั้งดีกวา เนื่องจากการสรรหา ส.ว.อาจ
ทําใหไดตัวแทนที่ไมแทจริง ไมยึดโยงกับประชาชน ประชาชนอาจไมเชื ่อมัน่ในตัวกรรมการสรรหาและ
กระบวนการสรรหา ซึ่งสรุปไดวา ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งมากกวา หากจําเปนตองมีการ
สรรหาก็ตองมีกระบวนการใหเห็นวามีความนาเชื่อถือ เชน มีภาคสวนอืน่เขามาเปนกรรมการสรรหา หรือ
เพ่ิมจํานวนกรรมการสรรหาและตองอธิบายท่ีมาของ ส.ว.ไดวาไดมาอยางไร 
 6.5 ขอเสนอแนะเรื่องความสํานึกรับผิดชอบ 
 ขอเสนอแนะเรือ่งความสํานึกรับผิดชอบ ควรมีการบังคับใชและเผยแพรขอมูลเกีย่วกับจริยธรรม
นักการเมืองใหประชาชนรับทราบ เพื ่อใหประชาชนและภาคประชาสังคมตรวจสอบได  ควรมี
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่แตงตั้งคนจากภายนอกที่มาจากภาคประชาชน ประชาสังคมเขาไปตรวจสอบ 
ควรมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกรัฐสภาใหมีความรูเรือ่งการรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 
ควรมีการสํารวจความเชื ่อมั่นอยางเปนระบบโดยสถาบันพระปกเกลาแลวเผยแพรสู สาธารณะและนํา
ความเห็นของประชาชนไปใชปรับปรุงการทํางานของตนเอง 
 การมีความรับผิดชอบทีมิ่ใชเฉพาะเขตเลือกตั ้งของตน จะตองมีการจัดอบรม ใชกลไกทางสังคม
ตรวจสอบ ตองสรางจิตสํานึก พรรคการเมืองเขามามีสวนเกี่ยวของ หรืออาจกําหนดใหมี ส.ส.ท่ีไมสังกัด
พรรคการเมือง 
 การจัดการอยางเปนระบบเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภารายงานการทําหนาท่ีในรัฐสภาตอประชาชน ปจจุบัน
ไมมี แตมีความคิดเห็นบางพื้นทีที่บ่อกวารัฐสภาเปนอุปสรรคตอการรายงานตอประชาชน ดังนัน้ ควรใชสื่อ
ชุมชนในกรณีอยูตางจังหวัดหรือทีห่างไกล ใชวิทยุรัฐสภา สือ่ออนไลน  จัดเวที เพื่อใหผู ชวยประจําตัว
สมาชิกรัฐสภาเขาถึงประชาชน  
 6.6 ขอเสนอแนะเรื่องการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ 
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 ขอเสนอแนะเรื ่องการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศควรมีการใหขอมูลเกีย่วกับนโยบาย 
พันธะกรณี มีการเผยแพรผานสือ่ เกีย่วกับเรื่องระหวางประเทศทีร่ัฐบาลไปทําพันธะสัญญา เรือ่งทีกํ่าลังอยู
ระหวางพิจารณาก็ควรมีการใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นประชาชนตอนโยบายนั้นเพื่อเปนขอมูลแก
สมาชิกในการอภิปราย ขอมูลนโยบายตางประเทศในกรรมาธิการควรเปดเผยใหประชาชนเขาถึงได สวน
เรื่องการตางประเทศท่ีกําลังเปนประเด็นสําคัญควรเผยแพรผานสือ่สาธารณะหลัก ไดแก เผยแพรทางทีวีใน
กรณีเขาพระวิหาร ทําฐานขอมูลพันธะสัญญา (แปลแลว) เชน CITES การสงผูรายขามแดน CEDAW ให
สมาชิกรัฐสภามีความรูและสามารถติดตามการดําเนินงานของฝายรัฐบาลใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สํานักงานเลขาธิการควรมีการศึกษาแนวโนมของโลกเพือ่ใหประเทศไทยเตรียมตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เชน อาจดําเนินการใหมีการแกกฎหมายท่ีเหมาะสม ควรมีการอบรมใหความรู
สมาชิกรัฐสภาและผูชวยฯ ในประเด็นพันธะสัญญาขอตกลงระหวางประเทศ และใหมีนักวิชาการคอยสง
สัญญาณความเคลื่อนไหวเรื่องระหวางประเทศ 
 การสงเสริมการเจรจาระงับความขัดแยงทัง้วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ควรมีการใหความรูหรือ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกรัฐสภาในเรื ่องความขัดแยงระหวางประเทศ และมีการศึกษาแนวปฏิบัตินานา
ประเทศในเรื ่องการแก ไขปญหาความขัดแย งของนานาประเทศ และมีการใหความรู พัฒนา
ภาษาตางประเทศ หรือมีลามที่ชวยแปล ประเด็นความสามารถริเริ่มเสนอกฎหมาย ควรมีการศึกษาทาง
วิชาการ มีการเสวนา กรณีแกไขปรับปรุงกฎหมายก็ใหรีบแกไขดําเนินการ รัฐสภาควรมีฝายดูแลเรื ่อง
ตางประเทศอยางแข็งขันโดยเฉพาะอยางยิ ่งเรื ่องวิชาการเพื่อใหกระบวนการพิจารณาเรื ่องนโยบาย
ตางประเทศเปนไปอยางเหมาะสม  
 
 

________________________________________ 
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ABSTRACT 
 
Since decentralization began in the late 1990s in Thailand, government agencies have 
adopted a variety of policy measures to enhance democratic governance and public sector 
performance. Notable among these measures are the “good governance” awards established 
by many national government agencies to honor local governments that demonstrate strong 
commitment to citizen participation. This paper assesses whether public participation 
stimulated by the “good governance” award initiative has bolstered public trust in local 
government. With this research objective, a survey and an in-depth interviewing technique 
were used to gain insights about the citizens’ perceptions and their political participation in 
Khon Kaen metropolitan municipality—a rapidly growing city in Thailand’s upper 
northeast with an impressive record of the “good governance” awards. 185 residents from 
Khon Kaen metropolitan municipality were chosen to participate in a survey.   
 
Results show that on average the Khon Kaen residents who participated in this study 
expressed a moderate degree of trust in their municipal government, implying that the 
award-winning “city forum” in the Khon Kaen municipality may not have enhanced citizen 
trust as much as it should have. Information gathered through in-depth interviews indicates 
that citizen respondents’ moderate level of trust is attributable to the municipality’ limited 
public service responsibilities, not their inefficiency or ineffectiveness. However, more 
than half of respondents considered the “city forum” useful only as an occasion for 
municipal government officials to convey their predetermined policies and programs to the 
public. This study suggests that in order to enhance citizen trust, local participatory 
channels must be altered from a “lecture” format to a “public deliberative” forum that 
allows direct interactions between local administrators and citizens in the planning and 
budgeting processes.  
 
KEYWORDS: Citizen Participation, Trust, Local Government 

 

 

 

 

 

mailto:ts2277@gmail.com�


The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 
 

- 266   - 

ความเปนพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand) 
 

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รชัวด ีแสงมหะหมัด Eugenie Merieau 
สถาบนัพระปกเกลา 

*E-mail:   ratchawadee@kpi.ac.th makuza31@hotmail.com 
 
บทคดัยอ 
 
 รายงานวิจัยเพื่อศึกษาความเปนพลเมืองในประเทศไทยจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง 
1) การจัดทําตัวชี้วัดความเปนพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) ศึกษาประเด็นความสําคัญที่แสดงถึง
คุณสมบัติของความเปนพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย และ 3) ศึกษาการมีอยู ของความเปน
พลเมืองของประชาชนชาวไทย โดยตัวอยางไดจากการสุมตามความนาจะเปน จากรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ัว
ประเทศไทย จํานวน 1,500 คน ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลระหวางวันที ่1 – 15 มิถุนายน 2554 สําหรับกอน
การเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร ในวันที ่3 กรกฎาคม 2554 และระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม – 
สงิหาคม 2554 หลังการเลือกตั้ง 
          ผลการศึกษา พบวา คุณสมบัติของการเปนพลเมืองท่ีประชาชนใหความสําคัญสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก 
คือ การทํางานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจท่ีจะเสียภาษี 
และ การปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะทีค่นไทยเองมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองใน 5 อันดับแรกคือ การ
มีความภูมิใจในการเปนคนไทย การทํางานแบบสุจริต การไปใชสิทธิเลือกตัง้ การเต็มใจที่จะเสียภาษี และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งทีแ่ตกตางกันของระหวางคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่พึงประสงคกับ
คุณสมบัติที่มีอยูจริงของความเปนพลเมือง คือ การสามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
และมีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง  การศึกษานีย้ังทําใหเกิดตัวชี้วัดทีแ่สดงคุณสมบัติของความเปน
พลเมืองท่ีมีอยูในสังคมไทย ซ่ึงตามทฤษฏีของ Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบงเปน 3 กลุม 
คือ ตัวชีว้ัดความเปนพลเมืองในดานที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ดานที่เนนชุมชน และ ดานการเนน
เรื่องอิสรภาพและความคิดท่ีกาวหนา  
          นอกจากนี้ เมือ่ศึกษาถึงขั้นความสัมพันธในรายภาคของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่ประชาชน
มี พบวาประชาชน ในแตละภาคมีความแตกตางกันในคุณสมบัติของการเปนพลเมือง โดยผูทีคิ่ดวาตนเองมี
คุณสมบัติความเปนพลเมืองในดานวิถีวัฒนธรรมมากทีสุ่ด คือ ผู ที ่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองลงมาคือ ภาคกลาง สวนผูที่คิดวาตนเองมีความเปนพลเมืองดานชุมชนมากที่สุด คือ ผูที่อาศัยในภาค
กลาง และสุดทาย ผูท่ีคิดวาตนเองมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองดานความมีอิสรภาพและความกาวหนา
มากท่ีสุด คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร 
          ดังนั้น การจะเสริมสรางความเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยใหมีมากขึ้นนั้นจะตองข้ึนอยูกับ
บริบทของพื้นที่และลักษณะของประชากรในพื้นที่ดวย เพื ่อที ่จะทําใหการพัฒนาความเปนพลเมืองมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ: ตัวชี้วัด ความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงค ความเปนพลเมืองท่ีมีอยูจริง 
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Abstract 

The research project on “Measuring Citizenship in Thailand” was conducted to 1) 
develop an indicator to measure citizenship suitable to the Thai context 2) identify civic 
virtues deemed most important to citizenship according to  the Thai people 3) study how 
Thai citizens self-assess their practice of civic virtues.  To this end, opinion surveys were 
conducted using a representative sample of 1,500 subjects nationwide (probability 
sampling – population of eligible voters) before and after the 3 July 2011 general election. 
Pre- election survey data was collected between 1 – 15 June 2011 and post-elections 
survey data between 15 July – August 2011. Research findings show that civic virtues or 
competences considered the most important to good citizenship for Thais are (1) work 
with honesty (2) take pride in being Thai (3) go to vote (3) be willing to pay taxes and (5) 
abide by the law. When asked which of the competences subject feel they practice the 
best, they responded (1) take pride in being Thai (2) work with honesty (3) go to vote (3) 
be willing to pay taxes and (4) abide by the law.  Thai people’s normative discourse on 
civic virtues and the self-assessment of their own civic virtues differ in regard to (1) the 
ability to analyze and discuss politics and (2) knowledge about politics and government. 
Drawing on citizenship theories developed by Kahne and Westheimer (2004), civic virtues 
surveyed in this research were grouped into clusters defining three types of citizens (1) the 
“tradition-oriented” or “traditionalist minimalist” citizen  whose definition of citizenship is 
based on the respect of traditions (2)  the “community-oriented” citizen whose definition 
of citizenship relies on participation in the local community and (3) the “modern 
progressive” or “justice-oriented” citizen for whom the exercise of citizenship equates to 
the exercise and rights and liberties. According to the findings of this study, Thai people 
have different views of their role as citizens depending on many variables, the most 
significant of which is the area of residence.  Survey results show that the most “modern 
progressive” citizens live in the Central area and Bangkok while the most “tradition-
oriented” citizens live in the Northeast.  While specific civic virtues define specific citizens, 
citizenship as a role must be performed by all to sustain democracy.  Civic education is 
therefore crucial to the sustainability of democracy and should take into account the 
existence of cultural differences in the Thai conception of the citizen’s role.    
Keywords: Indicator Normative Citizenship Positive Citizenship 
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บทนาํ 

 ความเปนพลเมือง (Citizenship) เปนคําท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
จะประสบความสําเร็จได ไมใชเพียงแตมีรัฐธรรมนูญทีด่ีเทานั้น แตประชาชนจะตองเปน “พลเมือง” ตาม
ระบอบประชาธิปไตยดวย (วรากรณ สามโกเศศ, 2554) กลาวคือ มีสมาชิกของสังคมที่ใชสิทธิเสรีภาพโดยมี
ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผู อื ่น เคารพความแตกตาง เคารพกติกา ในนานาประเทศ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจัดใหมี การศึกษาเพือ่สรางความเปนพลเมือง (Civic Education) ข้ึนมา 
และประสบความสําเร็จในการสรางพลเมือง จนเปนตัวอยางใหกับประเทศตางๆ และปจจุบันการศึกษาเพ่ือ
สรางความเปนพลเมืองไดกลายเปนปจจัยความสําเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก 

 ความเปนพลเมืองเปนสภาวะของการเปนพลเมืองของสังคมของประชาชน ของชาติที่มีทฤษฎีเรือ่ง
ของสัญญาของสังคมที่ใหสิทธิและความรับผิดชอบแกประชาชน ความเปนพลเมืองเปนเรือ่งของการมีสิทธิ 
เสรีภาพ การมีสวนรวมทางการเมืองในชีวิตของชุมชน ในทางกฎหมายยังเปนเรื่องท่ีเชื่อมระหวางปจเจกชน
กับรัฐอีกดวย 

 นอกจากนี้ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือวาเปนพลเมืองที่ตองมีคุณสมบัติเฉพาะทีจ่ะนํา
ประเทศไปสูสันติสุขดวยวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงรวมการมีอิสรภาพ การพึง่ตัวเองได การมีสิทธิ การเคารพสิทธิ 
มีความรับผิดชอบตอสวนรวม เคารพกติกาบานเมือง ไมใชความรุนแรง มีจิตสาธารณะ เปนตน การท่ี
ประเทศใดจะพัฒนาประชาธิปไตยใหกาวหนาไปไดดวยดี จึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ รวมทั้งการที่
ประชาชนมีความเปนพลเมืองสูงดวย 

 ประเทศไทยจัดวาพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยมารวม 80 ป แตยังคงมีปญหาของการถอย
กลับไปสูยุคที่เรียกวา ขาดความเปนประชาธิปไตย ดวยเหตุผลมากมาย อยางไรก็ดี หากประชาธิปไตยมี
ความเปนพลเมืองในแนวคิดทีจ่ะชวยใหประเทศพัฒนาประชาธิปไตยไปอยางสันติไดนาจะกอผลตอการ
เสริมสรางความกาวหนาของกระบวนการประชาธิปไตยมากข้ึน 

 ทีผ่านมา ยังไมปรากฏชัดเจนถึงการศึกษาวาขณะนีส้ังคมไทยมีสภาวะของความเปนพลเมืองมาก
นอยเพียงใด มีเพียงการกลาวถึงวาหากประชาชนไทยมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองมากขึ้น ประเทศไทย
จะเปนประชาธิปไตยที่แทจริงและมีสันติสุข สถาบันพระปกเกลาซึ่งเปนสถาบันวิชาการมีภารกิจสําคัญใน
การพัฒนาประชาธิปไตย จึงเห็นวาความสําคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเปนพลเมืองและ
นําไปใชประเมินจริง โดยมุงหวังวาจะทําใหทราบสถานการณการเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยและ
นําไปสู การเสริมสรางความเปนพลเมืองดวยกระบวนการศึกษาของความความเปนพลเมือง (Civic 
Education) ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 การวิจัยเพือ่ศึกษาความเปนพลเมืองในประเทศไทย ไดเกิดขึ้นและไดทําการศึกษาในชวงกอนและ

หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) จัดทํา

ตัวชี้วัดความเปนพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) ศึกษาประเด็นความสําคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของ

ความเปนพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย และ 3) ศึกษาการมีอยู ของความเปนพลเมืองของ

ประชาชนชาวไทย ผลการศึกษาจะนําไปสูการไดแนวทางที่จะเสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยตอไป 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป (ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง) ไดจากการสุมแบบผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) ประกอบดวยการสุมจังหวัด อําเภอ 

ตําบล หมูบาน และรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในหมูบานนั้นๆ จํานวน 1,500 คน โดยมีจํานวนตัวอยางตามภาค 

ดังนี้  

ภูมิภาค จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 กรงุเทพฯ 300 

2 ภาคเหนือ 271 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 466 

4 ภาคกลางและปรมิณฑล 229 

5 ภาคใต 234 

รวม 1,500 
 

 สําหรับวิธีการศึกษา ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือในการศึกษา โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง

เปนรายบุคคล และทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2554 สําหรับกอนการเลือกตั้ง สวน

การเก็บขอมูลหลังการเลือกตั้งระหวางวันท่ี 15 กรกฎาคม – สงิหาคม 2554 

 

 

 

 

 



The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 
 

- 270   - 

คํานิยามของคําวา ความเปนพลเมือง 

 คําวา พลเมือง มาจากภาษาลาตินวา cives (พลเมือง) ซึง่เคยใชในยุคโบราณซึ่งเกีย่วของกับระบบ
ประชาธิปไตยในกรีกและโรมัน ตอมาในยุคสมัยกลางไมไดนํามาใช แตอยางไรก็ตาม คําวา พลเมืองก็มีการ
นํากลับมาใชอีกในชวงของการปฏิวัติในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสในปลายศตวรรษ 18 

 การเปนพลเมืองมีหลายมิติ ซึ่งการที่จะเปนพลเมืองไดนัน้จะตองมีองคประกอบ (Abowitz & 
Harnish, 2006) ดังตอไปนี้  

(1) มีเอกลักษณท่ีมาจากความเปนสมาชิกของชุมชนทางการเมือง 
(2) ยึดถือคานิยมเฉพาะและอุดมคติ 
(3) มีสิทธิและหนาท่ี 
(4) มีสวนรวมทางการเมือง 
(5) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

 
 การเปนพลเมืองเปนบทบาทซึง่จะตองปฏิบัติตามจริยธรรมแบบพลเมือง (Civic Virtue) เพ่ือให
บรรลุถึงการรักษาอุดมคติของการพลเมือง (Civic Ideal) ขึ้นอยูกับอุดมการณที่ใชในการสรางชาติโดย
เนื้อหาของจริยธรรมแบบพลเมืองขึ้นอยูกับบริบทของสังคม อยางไรก็ตาม บทบาทของพลเมืองคือการ
ปกปองสถาบันตางๆ ทีต่อบสนองอุดมคติของการพลเมือง ทัง้นี ้ประชาธิปไตยเปนสิง่สําคัญที่นับวาเปนตน
กําเนิดของอุดมคติทางการเมืองอื่นๆ อุดมคติของการพลเมือง ยกตัวอยางในกรณีของประเทศฝรั่งเศสกับ
สหรัฐอเมริกา ทั้งสองประเทศนั้นเปนประเทศเริ่มตนการพัฒนาของประชาธิปไตยในยุคใหม โดยดําเนินการ
ปฏิวัติทางการเมืองเพือ่ไปสูการปกครองโดยประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ สําหรับประเทศอเมริกานัน้ อุดม
คติของการพลเมืองที่ประกาศไวใน Declaration of Independence (1776) วา “มีชีวิตทีมี่เสรีภาพและมี
สิทธิในการตามหาความสุขของตนเอง” สวนประเทศฝรัง่เศส ไดมีการประกาศไวใน Declaration of the 
Rights of Man and the Citizen (1789) วา “อุดมคติของการเปนพลเมืองมีความเกีย่วของกับ เสรีภาพ 
หลักทรัพย ความปลอดภัย และมีหนาที่ในการตอตานการกดขี่”ดังนั้น ชาวอเมริกาและชาวฝรั่งเศสจึงไดมี
การพัฒนาจริยธรรมแบบพลเมืองท่ีตางกัน เนื่องจากสภาวะท่ีตางกันของอุดมคติของการพลเมือง   
 

ประวัติศาสตรของความเปนพลเมือง 

 ในยุคสมัยโบราณกาล ความเปนพลเมืองเปนเอกสิทธิ์ของชนชั้นสูงซึ่งมีอิสระทั้งดานเศรษฐกิจ 
ความคิด และเวลา เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีพลเมือง เชน การสมัครรับการเลือกตั้ง การเปนทหาร เปนตน  ในสมัย
นั้นความเปนพลเมืองเปนสัญลักษณของการเปนฐานันดรศักดิ์ เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมมีสิทธิในความ
เปนพลเมือง โดยเฉพาะ สตรี ทาส หรือ คนปาเถ่ือน 

 ตอมาในยุคสมัยกลาง  ซ่ึงเปนยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชยในยุโรป  แนวคิดแบบพลเมืองก็ไดสูญ
หายไป  เนนเพียงแคความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยเทานั้น พลเมืองไมมีสิทธิเขามามีบทบาททาง
การเมืองจึงไมตองมีจริยธรรมแบบพลเมือง  ไมมีสัญญาประชาคมระหวางประชาชนและรัฐ มีแต
ความสัมพันธแบบความจงรักภักดีระหวางกษัตริยและประชาชน ดังคําพูดทีว่า “รัฐคือผมเอง” (พระเจา
หลุยสท่ี 14 แหงฝรั่งเศส, 1674)  

http://www.thai2english.com/dictionary/1367206.html�
http://www.thai2english.com/dictionary/1403642.html�
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 ตั้งแตการปฏิวัติฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเปนตนมา กระแสเสรีนิยมกอใหเกิดแนวคิดที่วาประมุข
และรัฐไมไดรวมเปนอันเดียวกัน และหลักการที่วาประชาขนตองนับถือรัฐมากกวาตัวบุคคลทีป่กครองรัฐ จึง
ทําใหเกิดความเปนพลเมืองที่เนนความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐแทน  ดังนั้น ความจงรักภักดีตอ
อุดมคติทางการเมืองจึงมาแทนความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ทั้งนี้ การปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาและ
ฝรั ่งเศสไดประกาศใชหลักการเหลานี ้ในรัฐธรรมนูญของทั ้งสองประเทศ คือ Declaration of 
Independence (1776) and Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789) ซ่ึงจากการ
ปฏิวัติฝรั่งเศสเปนเหตุเริ่มตนของการผสานของความเปนพลเมืองกับชาติ  (Keith Faulks, 2000) ไวดวยกัน 

 ระหวางศตวรรษท่ี 19 และ 20 อุดมการณแบบเสรีนิยมทําใหคํานิยามของความเปน

พลเมืองกลายเปนเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเปนอุดมคติของความเสมอภาคและเสรีภาพ คํา

นิยามดังกลาวมีขอสมมุติฐานวาพลเมืองทุกคนมีเหตุผลและมีทางเลือกที่เทาเทียมกัน ไมวาจะเปน

เรื่องของชนชั้น หรือ เพศ แตอยางไรก็ตาม ในสมัยนี้ ความเสมอภาคก็ยังเปนไดแคความเสมอภาค

ในประเด็นของกฎหมายเทานั้น  

 แตหลังจากสงครามโลกท่ี 2 สิทธิของพลเมืองรวมถึงสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางสังคม 

เนื่องจากไดพิสูจนวาความเสมอภาคดานกฎหมายแตเพียงอยางเดียว ไมไดทําใหเกิดความเสมอภาค

อยางแทจริง ดังนัน้ รัฐมีหนาทีคุ่มครองพลเมืองทางดานสังคมดวย ดวยเหตุนี้ รัฐสวัสดิการจึงการ

เกิดขึ้น และสงผลกระทบตอทัศนคติของประชาชน อาจจะทําใหประชาชนเห็นวาไมจําเปนตอง

ตอบแทนอะไรแกรัฐ จากเหตุวิกฤตนี ้ จะเห็นไดวาประชาชนในยุโรปและอเมริกาไมคอยไดไป

เลือกตั้ง หรือเขารวมกิจกรรมในชุมชนเทาทีค่วร (Putnam, 2000) เพราะอาจคิดวาการเมืองใน

ระดับชาตินั้นไมไดเกิดประโยชนท่ีแทจริงในสมัยโลกาภิวัฒนแลว 

 ดังนั้น อนาคตของความเปนพลเมือง อาจจะกลายเปน “พลเมืองโลก” ซ่ึงในยุโรปมี

สภาวการณของการเปนพลเมืองของยุโรปแลว (European Citizenship)  

 ประวัติศาสตรของการมีสิทธิ มีลักษณะเชนเดียวกับประวัติศาสตรของความเปนพลเมือง

ตามท่ี T.H. Marshall (1994) ไดเขียนบทความเรื่อง "ความเปนพลเมืองกับชนชั้นทางสังคม

 

" กลาว

วา ความเปนพลเมืองในประเทศตะวันตกมีวิวัฒนาการ 3 ชวง ชวงแรกคือมีการใหสิทธิพลเมือง 

(Civic rights) แกพลเมืองทุกคนบนพืน้ฐานของสถานะ (เสรีภาพ) และความสามารถ (อิสรภาพ

ทางความคิด, ความมีเหตุมีผล) ภายใตกฎหมายที่บังคับใชกับทุกคนอยางเทาเทียม ชวงที่สอง หลัง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคแหงภูมิธรรม มีการใหสิทธิทางการเมือง (Political rights) 

เริ่มแรก คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียง ตามมาดวยการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการ

รวมกลุม ชวงสุดทาย หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการใหสิทธิทางสังคม (Social rights) เชน การ

ไดรับเงินชดเชยหากวางงาน การไดรับเงินบําเหน็จ เปนตน 

 

http://www.thai2english.com/dictionary/1388380.html�
http://www.thai2english.com/dictionary/1269979.html�
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 อริสโตเติลใหความเห็นวาความเปนพลเมืองถูกจัดตัง้เปนรูปแบบขึ้นมาตามความนึกคิดของระบอบ
ท่ีเปนอยู  (Politics อางอิงจาก William A. Galston, 1991) 

การเปนพลเมืองและระบอบทางการเมือง (Citizenship and political regimes) 

 ความเปนพลเมืองไดถูกกําหนดเปนความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐ ในขณะที่รัฐใหความ
คุมครองประชาชนในการมีสวนรวมที่จะรักษาสถาบัน ทั้งนี้โดยระบอบที่แตกตางกันไดมีความสัมพันธกับ
รูปแบบของการเปนพลเมืองที่ตางกัน นอกจากนั้น บทบาทของพลเมืองยังมีความแตกตางกันภายใต
ระบอบการปกครองท่ีตางกัน เพราะตองการการสนับสนุนส่ิงท่ีตางกันของระบอบเหลานี้ 

Michael Ignatieff (The Myth of Citizenship, 1995) ไดกลาวถึงความแตกตางขององคประกอบที่จะ
เปนในระบบการปกครองท่ีแตกตางกัน ดังนี้  

ประเภทของระบบการปกครอง ขอจํากัดของสถานะการเปน
สมาชิก 

ความสามารถของประชาชน 
ท่ีพงึประสงค 

1. ระบบศักดินา ความเกี่ยวพันระหวางทาสและขุน
นาง  

ไมมี 

2. ระบบกษัตริย ความเกี่ยวพันระหวางบุคคลและ
พระมหากษัตริย  

การเคารพ เชื่อฟงและจงรักภักดี
ตอพระมหากษัตริย 

3. ระบบเผด็จการ  มีความรักตอผูปกครอง  
ใหการสนับสนุนผูปกครอง 

4. เนนความเปนชาติ ความสัมพันธของสมาชิกแตละคน
ตอชาติ โดยเนนทีว่ัฒนธรรมเปน
หลัก 

มีความรักตอชาติ 
มีความรู ว าสิ ่ง ใดที ่ทํ าใหชาติ มี
เอกลกัษณ 

5. เนนความเปนพลเมือง ความสัมพันธระหวางหลักการของ
รัฐ 

มีความรูสึกถึงความรับผิดชอบ 
มีทักษะดานการมีสวนรวมทางการ
เมือง 

ท่ีมา: อางอิงใน Derek Heater, A brief history of citizenship 2004 

  ความแตกตางระหวางความเปนไพร (Subjecthood) กับ ความเปนพลเมืองสรุปไดดังนี้ 

1. ความเสมอภาคของสถานภาพ : พลเมืองทุกคนมีสถานภาพเหมือนกัน รวมถึงผูปกครองซ่ึงมี
สถานภาพเปนพลเมืองเชนเดียวกัน 

2. หลักจริยธรรมในการมีสวนรวม 
3. การใหความรวมมืออยางมีเหตุมีผลและมีความระแวดระวัง 

 

 สิทธิแรกท่ีไดคือสิทธิของความเปนพลเมือง ซ่ึงจะทําใหไดสิทธิอ่ืนๆ ตามมาอีก เชนเดียวกับท่ี Keith 
Faulks (2000) กลาววา ความเปนพลเมืองเปนมากกวาสิ่งอ่ืนใด สามารถทําใหเราไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐาน โดย
ท่ีประชาธิปไตยไดสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงการมีอิสระทางความคิด  
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 ความเปนพลเมืองเปนเรือ่งของความกระตือรือรนมากกวาจะเปนสภาวะของการอยูเฉยๆ 

ไมดิ้นรน อาจเปนเรื่องของการไมตองมีการปกครองโดยประชาชน ถาประชาชนไมเต็มใจท่ีจะมีสวน

รวม หรือเปนการไมมีสิทธิถาปราศจากการชุมนุมทางการเมือง หรือเปนเรื่องตั้งแตพ้ืนฐานของสิทธิ

ของบุคคล เราตองเต็มใจที่จะยอมรับการมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นและเขามามีสวนรวม ดังนั้น 

จริยธรรมของการมีสวนรวม (Ethics of Participation) ซึ่งไดรวมสิทธิและความรับผิดชอบไวดวย

นี้เปนจริยธรรมแบบพลเมืองทีจ่ําเปนเพือ่ความยัง่ยืนของประชาธิปไตย นอกจากนี ้ยังมีจริยธรรม

แบบพลเมืองอีกมากมายท่ีข้ึนกับบริบทของพ้ืนท่ี อาทิ ตามท่ีอริสโตเติลกลาววา “พลเมืองทีด่ีควรรู

และมีความสามารถทั้งเรื่องกฎระเบียบและการถูกควบคุมโดยกฎระเบียบดวย และสิ่งเหลานี้คือ

จริยธรรมแบบพลเมือง” (Aristotle, book 3, Politics) จริยธรรมของพลเมืองประกอบดวย 

จริยธรรม 4 ประการ คือ การควบคุมตนเอง และการเลีย่งการกระทําทีใ่ชความรุนแรง หรือสุดขั้ว 

ความเปนธรรม ความกลาหาญ และความรักชาติ ตลอดจนการมีปญญาและรอบคอบ มัธยัสถซึ่ง

รวมท้ังความสามารถในการตัดสินใจไดดวย 

จรยิธรรมแบบพลเมือง (Civic virtues) 

 เม่ือพิจารณาประวัติศาสตรและมองไปท่ีวาประชาธิปไตยแบบเสรีภาพในยุคศตวรรษที่ 21 

ไดใหความหมายของ “พลเมืองดี” ไวอยางไร ตัวอยางทีน่าสนใจคือ Robert Putnam (2000) ให

ความหมายของจริยธรรมแบบพลเมืองไว 3 ประการ คือ การมีสวนรวมแบบกระตือรือรนในชีวิต

สาธารณะ การเปนที่นาเชื ่อถือ และการมีปฏิสัมพันธกัน กับตางตอบแทนกัน มันเปนการมี

ความสัมพันธกันทางสังคม จากความพยายามทีจ่ะทบทวนแนวคิดเรือ่ง พลเมืองของ Angela 

Wentz Faulconer (2004) ซึง่เห็นวาสุดยอดของความเปนพลเมือง คือการมีจริยธรรมแบบ

พลเมืองที่ตองมีในประชาธิปไตยเสรี จริยธรรมแบบพลเมืองในชุมชน เนนที่การมีสวนรวมของ

พลเมืองในสภาพแวดลอมของทองถิน่ อันประกอบดวย 1) การรวมมือกัน (cooperation) 2) การ

มีสวนรวม (participation) 3) การพึงระแวดระวัง (vigilance) 4) ความเปนเลิศในการไตรตรองคิด

รอบคอบ (deliberative excellence) และ 5) การเคารพกฎหมาย (obedience to law) 

จริยธรรมแบบพลเมืองเสรี หมายถึง การจงรักภักดีตอแนวคิดเสรีที่ชัดเจน ซึ่งก็คือ 1) ความ

จงรักภักดี (allegiance) ตอชุมชนประชาธิปไตยเสรี 2) เคารพตอความคิดที่แตกตางกัน 

(tolerance) และ 3) เคารพสิทธิ (respect for rights) ซึ่งในคุณสมบัติขอหลังสุดนี้ รวมจริยธรรม

ของการปกครองตนเอง  (self-governance virtues) ซึ่งรวมความสามารถเฉพาะที่เปนความ

คาดหวังจากพลเมือง อันประกอบดวย 1) การปกครองตนเอง (autonomy) 2) ความรับผิดชอบ 

(responsibility) และ 3) การควบคุมตนเอง การหักหามใจตนเอง (self-restraint) 
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 ในสังคมประชาธิปไตย จริยธรรมแบบพลเมืองเปนคุณสมบัติสวนบุคคลที่ชวยคงความ

ยั่งยืนของชุมชนทางการเมืองจากสิ่งที่เขามาคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอก จริยธรรมแบบ

พลเมืองสามารถแบงไดในหลายแนวทาง ซ่ึงชุดของจริยธรรมสามารถแบงออกเปนชุดๆ ที่เกีย่วของ

กัน คือ 1) ทัศนคติ เชน การเคารพกันและกัน การเคารพผู อื ่นในชุมชน ความเต็มใจที ่จะ

ประนีประนอม 2) มีสิ่งจูงใจ เชน การจงรักภักดีตอชุมชนและสถาบันที่คงอยู การผูกผันตอสิ่งดี

รวมกัน การมีความทรงจําในฐานะพลเมือง และ 3) มีทักษะ เชน ความรูเรื่องงานสาธารณะ ทักษะ

ในการตัดสินใจทางการเมือง ความสามารถ/การเปดกวางที ่จะเสวนา และ 4) คุณภาพของ

คุณสมบัติตางๆ เชน ความซ่ือสัตย เท่ียงตรง กลาหาญ มีอิสระ การควบคุมตนเองได  

การวัดความเปนพลเมืองท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการประเมินจริยธรรมแบบพลเมือง 

 ในการศึกษานี้ จริยธรรมแบบพลเมืองมีการแบงออกเปน 1) การมีสวนรวม 2) ความรู 

และคานิยม เกี่ยวกับพลเมือง ตัวแบบนีไ้ดแสดงกรอบทฤษฎีทีพั่ฒนาโดย Joel Westheimer และ 

Joseph Kahne (2004) ดังปรากฏ ตอไปนี้   

ประเภทของความเปนพลเมือง 3 ประเภท (Joel Westheimer and Joseph Kahne)

Joel Westheimer และ Joseph Kahne ไดพัฒนาประเภทของการเปนพลเมืองเปน 3 กลุมซ่ึงข้ึนอยูกับ
การใหคุณคาและการกระทําที่เกี่ยวเนือ่งกับการเปนพลเมืองทีด่ี ประกอบดวย (1) ความรับผิดชอบสวนตัว 
(2) การมีสวนรวมในความเปนพลเมือง และ (3) จิตสํานึกเก่ียวกับความยุติธรรมทางสังคม 

 (2004) 

 
ตาราง 1 ประเภทของความเปนพลเมือง 3 ประเภท 

 ความรบัผิดชอบ
สวนตัว 

การมีสวนรวมใน 

ความเปน
พลเมือง 

จิตสํานึก
เกี่ยวกับ
ความ
ยุติธรรมทาง
สังคม 

ลกัษณะ • มีหนาท่ีรับผิดชอบในชุมชน
ของตน 

• ทํางานอยางสุจริตและจาย
ภาษี 

• เคารพกฎหมาย 

• การแยกขยะ การบริจาค
โลหิต 

• เปนอาสาสมัครในชวงเวลา
ท่ีวิกฤต 

• เขารวมเปนสมาชิก
ของชมุชน และ
พยายามท่ีจะรวม
พัฒนาชุมชน 

• ดูแลชุมชน โดย
พยายามท่ีจะดูแล
ความตองการ 
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ หรอืรักษา
สิ่งแวดลอม 
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• มีความรูวารัฐทํางาน
อยางไร 

• มีความรูกลยุทธเพ่ือ
จะไดบรรลุ
วัตถุประสงคในการ
ทํางาน 

ตัวอยาง
ของการ
กระทํา 

สนับสนุนดานอาหาร
แกคนยากจน 

ชวยในการ
จัดระบบการ
จัดการอาหาร
สําหรับคนยากจน 

ทําการ
สํารวจวา
ทําไม
ประชาชนถึง
ยังขาดแคลน
ดานอาหาร
อยู และมี
แนวทาง
อะไรในการ
แกไขปญหา
นั้น 

สมมติฐาน
หลัก 

เพ่ือเปนการพัฒนา
สังคม พลเมืองท่ีดีตอง
มีความซ่ือสัตย ความ
รับผิดชอบ และ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ของชมุชน  

 

เพ่ือเปนการ
พัฒนาสังคม 
พลเมืองท่ีดีตองมี
สวนรวมและมี
ตําแหนงหนาผูนํา
ภายในระบบและ
โครงสรางท่ีมีไว 

เพ่ือเปนการ
พัฒนาสังคม 
พลเมืองท่ีดี
ตองตั้ง
คําถาม 
โตแยงและ
เปลี่ยนระบบ
และ
โครงสรางท่ี
ตั้งข้ึนเม่ือ
เกิดความไม
ยุติธรรมข้ึน
ในสงัคม 

ท่ีมา: Joel Westheimer and Joseph Kahne (2004) 
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ผลการศึกษาคุณสมบัติของความเปนพลเมืองไทย 

 ความเปนพลเมืองมีท้ังในอุดมคติและในความเปนจริง ดังนั้น ในท่ีนี้กลุมความคิดเห็นของประชาชน

ตอคุณสมบัติท่ีสําคัญของการเปนพลเมืองจึงสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ แบบของการเปนพลเมืองทีพึ่ง

ประสงคหรือทีค่วรจะเปน (Normative citizenship) และ ลักษณะของการเปนพลเมืองทีมี่การปฏิบัติจริง 

(Positive citizenship)  

 จากการศึกษาองคประกอบของการเปนพลเมือง พบวา คะแนนเฉลี่ยของความเปนพลเมือง ใน

รูปแบบของคุณสมบัติความเปนพลเมืองที่พึงประสงค (Normative citizenship) ไดมาจาก คาเฉลีย่ของ

ระดับความสําคัญของคุณสมบัติการเปนพลเมือง ตั้งแต 0 – 10 โดย 0 หมายถึง ไมสําคัญเลย และ 10 

หมายถึง สําคัญท่ีสุด ในขณะที่คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี (Positive Citizenship) ไดมา

จาก คาเฉลี่ยของระดับการมีคุณสมบัติของการเปนพลเมือง ตั้งแต 0 -10 โดย 0 หมายถึง ไมมีเลย และ 10 

หมายถึง มีอยางมาก ซ่ึงความเปนพลเมืองสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
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ตาราง 2 แสดงประเภทของความเปนพลเมืองและคะแนนเฉลีย่ของความเปนพลเมืองของไทย  

ประเภทของความเปน
พลเมือง 

องคประกอบ 
คุ ณ ส ม บั ติ ที ่พึ ง
ประสงค 

เ ที ย บ  2 
ป 

ค ว า ม มี อ ยู ข อ ง
คุณสมบัตินั้นๆ 

เ ที ย บ  2 
ป 

2554 2555 2554 2555 

 A. คานิยมที่เนน
วัฒนธรรม 

6) เคารพผูอาวุโสกวา 9.08 9.08 0 8.96 9.31 0.35 

 (Traditional 
Values) 

7) เสียสละเวลาทํางานเพ่ือสวนรวม  8.87 8.78 -0.09 8.23 8.85 0.62 

  8) ปฏิบัติตามกฎหมาย 9.26 9.28 0.02 9.07 9.37 0.3 

 
12) ปฏิบัติตามหลักศาสนา 9.19 9.36 0.17 8.95 9.36 0.41 

  13) มีความภูมิใจในการเปนคนไทย 9.42 9.61 0.19 9.42 9.69 0.27 

 
15) ทํางานแบบสุจริต 9.45 9.39 -0.06 9.38 9.49 0.11 

  16) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน 8.48 8.4 -0.08 7.73 8.19 0.46 

 
17) รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวยปลุกตนไม/แยก
ขยะ 

8.82 8.93 0.11 8.13 8.72 0.59 

B. การมีความรู  1) สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูสมัครรับการเลือกตั้ง  8.31 7.61 -0.7 6.8 6.88 0.08 
( Civic knowledge) 3) มีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง  8.43 7.95 -0.48 6.88 6.8 -0.08 
  5) สามารถคุยเรื่องการเมืองของประเทศตางๆ  7.36 6.48 -0.88 5.36 5.19 -0.17 

 
14) เต็มใจท่ีจะเสียภาษี 9.3 9.39 0.09 9.19 9.31 0.12 

C. การมีสวนรวม
ทางการเมือง 

2) ไปใชสิทธิเลือกตั้งเสมอ  9.39 9.27 -0.12 9.31 9.42 0.11 

 (Political 
Participation) 

4) สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  8.16 7.65 -0.51 6.38 6.41 0.03 
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  9) เปนสมาชิกกลุม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เปนตน 7.3 7.58 0.28 5.92 7.08 1.16 

 
10) สามารถไปรวมชุมนุม ประทวงหรือเดินขบวน รวมทัง้นัดหยุดงาน
เม่ือเห็นวาจําเปน 

4.06 4.51 0.45 2.87 3.5 0.63 

  11) ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ 7.74 7.54 -0.2 6.23 6.52 0.29 
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ภ า พ  1  แ ส ด ง ค ะ แ น น เ ฉ ลี ่ย ข อ ง คุ ณ ส ม บั ติ ที ่พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ค ว า ม เ ป น พ ล เ มื อ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป  2 5 5 4  แ ล ะ  2 5 5 5
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ภาพ 2 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความมีอยูของคณุสมบัตคิวามเปนพลเมือง เปรียบเทียบป 2554 และ 2555 
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คุณสมบัติของความเปนพลเมือง สามารถแบงไดเปน 

 1. มีคานิยมตามประเพณีนิยม (Traditional Values) ประกอบดวยการเคารพผูอาวุโสกวา เสียสละ

เวลาทํางานเพื่อสวนรวม ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักศาสนา มีความภูมิใจในการเปนคนไทย ทํางานแบบ

สุจริต บริจาคโลหิต สิ่งของและรักษาสิ่งแวดลอม 

 2. มีความรูเกี่ยวกับการเปนพลเมือง (Civic knowledge) ประกอบดวย การสามารถเปรียบเทียบ

นโยบายของพรรคและผูสมัคร มีความรูเรื่องการเมืองของประเทศตางๆ เต็มใจท่ีจะเสียภาษี 

 3. การมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งประกอบไปดวยการไปใชสิทธิเลือกตั ้งเสมอ การเปนสมาชิกกลุ ม 

สามารถไปรวมชุมนุม ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ 

 

 จากตารางจะเห็นวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมักเนนไปทีก่ารใหความสําคัญกับหลักปฏิบัติตาม

แนววิถีวัฒนธรรม การมีความรูวาพลเมืองควรทําอะไรบางเพื่อสังคม และการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง

และประเด็นความเปนพลเมืองที่ประชาชนไทยคิดวาคนเราควรจะมี แตพบวาเขากลับมีนอยที่สุด คือ กลุมการ

มีสวนรวมทางการเมืองและความรูในฐานะพลเมือง  

 นอกจากนั้น ยังแสดงใหเห็นวาประชาชนผูตอบแบบสอบถามเห็นวา การทํางานทุจริต การภูมิใจใจการเปน

คนไทย ไปใชสิทธิเลือกตั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามศาสนาเปนสิ่งสําคัญ 5 ลําดับแรกในการแสดงถึง

ความเปนพลเมือง สวนลําดับทีไ่ดคะแนนนอยทีสุ่ด คือ การไปรวมชุมนุมหรือประทวงเมือ่เห็นวาจําเปนซึง่สามารถ

สรุปโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังภาพ ตอไปนี้ 
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ภาพ 3 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการใหความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมือง  
(คุณสมบัติท่ีพึงประสงค) 
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และเม่ือศึกษาตอไปถึงสภาวะการเปนพลเมืองในปจจุบันท่ีประชาชนมีสภาวะของการเปนพลเมืองโดยการ

ถามวาประชาชนเหลานัน้วามีคุณสมบัติเหลานีม้าเพียงใด พบวา ประชาชนเห็นวาการภูมิใจในการเปนคนไทยเปน

คุณสมบัติทางการเมืองทีพ่วกเขามีสูงสุด รองลงมาคือ การทํางานแบบสุจริตไปใชสิทธิเลือกตัง้ เต็มใจเสียภาษีและ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ทัง้นีคุ้ณสมบัติทีพ่วกเขาตอบวา มีนอยทีสุ่ด คือ การไปรวมชุมนุมประทวง เมื่อเห็นวาจําเปน 

(คาเฉลี่ยเพียง 2.87 จากคะแนนเต็ม 10) ดังภาพ 2  

  ท้ังนี้คุณสมบัติท่ีมีความแตกตางของสิ่งท่ีควรจะเปนกับการมีอยูสูงสุด คือ 

- สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 1.78 
- มีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 1.55 
- สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้ง 1.51 
- ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ 1.51 
- เปนสมาชิกกลุม 1.38 
- สามารถไปรวมชุมนุม ประทวงเม่ือเห็นวาจําเปน 1.19 
 

สิง่ที่นาสนใจคือประชาชนคิดวาการสามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการมี

ความรูเกีย่วกับการเมืองเปนคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของความเปนพลเมือง แตพวกเขากลับมีคุณสมบัติ

ขอนี้นอยมาก ชองวางระหวางส่ิงท่ีควรจะเปนและส่ิงท่ีมีอยูจริงกวางท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติอ่ืนๆ 

สวนคุณสมบัติที่ไมมีความแตกตางเลยระหวางสิ่งทีค่วรจะเปนกับการเกิดขึน้จริงในความรูสึกของ

ประชาชน คือ ความภูมิใจในการเปนไทย  
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ภาพ 4 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชน
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ประเภทการเปนพลเมือง 

 จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความเปนพลเมือง 1

2 โดยทําการศึกษาความคิดของประชาชนในชวง

หลังการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพือ่ใหทราบวาคนไทยมี

แนวคิดตอคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีพึ่งประสงคแบบใด เปนออกเปนกี่กลุม ซึ่งจากการวิเคราะห

ปจจัย (Factor Analysis) แบบของการเปนพลเมืองที่พึงประสงคหรือที่ควรจะเปน (Normative 

citizenship) สามารถจําแนกเปน 2 กลุม คือ 1) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม 

(Traditionalist / Minimalist) และ 2) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับความมีอิสรภาพและ

ความกาวหนาทันสมัย (Modern / Liberal) ดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงคุณสมบัติของความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงค (Normative Citizenship)  

คุณสมบัติของความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงค 

คุณสมบัติของความเปนพลเมือง

ท่ีพงึประสงค 

องคประกอบ 

1. ความเปนพลเมืองที ่ให

คว ามสํ า คัญ กับวิ ถี วัฒนธรรม 

(Traditionalist / Minimalist) 

2) ไปใชสิทธิเลือกตั้งเสมอ 
6) เคารพผูอาวุโสกวา 
7) เสียสละเวลาทํางานเพ่ือสวนรวม 
8) ปฏิบัติตามกฎหมาย 
12) ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
13) มีความภูมิใจในการเปนคนไทย 
14) เต็มใจท่ีจะเสียภาษี 
15) ทํางานแบบสุจริต 

2. ความเปนพลเมืองที ่ให

ความสําคัญกับความมีอิสรภาพ

แ ล ะ ค ว า ม ก า ว ห น า ทั น ส มั ย 

(Modern / Liberal) 

1) สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู สมัครรับการ
เลือกตั้ง 
3) มีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
4) สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
5) สามารถคุยเรื่องการเมืองนานาชาติ 
9) เปนสมาชิกกลุม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เปนตน 
11) ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ 
16) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน 
17) รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวยปลูกตนไม/แยก
ขยะ 

                                                           
2 อางจาก ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด, Eugenie Merieau และ Michael Volpe. ความเปนพลเมืองในประเทศ
ไทย. เอกสารเผยแพรในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครัง้ท่ี 13, 2555 
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หมายเหตุ ขอ 10) สามารถไปรวมชุมนุม ประทวงหรือเดินขบวน รวมทัง้นัดหยุดงานเมือ่เห็นวาจําเปน มี

คะแนนไมเขาเกณฑท้ัง 2 กลุม 

  

จากการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมือง

โดยรวมคะแนน เต็ม 170 คะแนน พบวา ประชาชนใหความสําคัญตอคุณสมบัติของความเปนพลเมือง 

140.9 คิดเปนรอยละ 82.88 แตเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในป 2554 ซ่ึงมี 143.3 คะแนน คิดเปน

รอยละ 84.32 แสดงวาประชาชนใหความสําคัญกับการเปนพลเมืองโดยรวมลดลง  โดยเมื่อคํานวณ

คะแนนความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมือง จําแนกตามภูมิภาคท่ีอาศัย พบวา ภาคกลางมีคา

คะแนนเฉลี่ยของการใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆ สูงท่ีสุด คือ 149.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 170 

คะแนน รองลงมาคือ ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต ตามลําดับ ดัง

ตาตาราง 4 ดังนี้ 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ความคิดเห็นของประชาชนตอความสําคัญของคุณสมบัติความเปนพลเมืองโดย
ภาพรวม จําแนกตามภูมิภาคท่ีอาศัย 
ภูมิภาคท่ีอยูอาศัย คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
ภาคเหนือ 142.09 128 19.39 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 137.71 248 21.98 
ภาคกลาง 149.05 166 17.07 
ภาคใต 134.07 96 32.52 
กรงุเทพมหานคร 139.99 72 15.05 
รวม 140.89 710 22.22 

 

แตอยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอความสําคัญของคุณสมบัติความ
เปนพลเมืองระหวางป 2554 และ 2555 พบวา ประชาชนในทุกภูมิภาคใหความสําคัญตอคุณสมบัติความ
เปนพลเมืองมากขึ้น ยกเวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เห็นความสําคัญของความเปนพลเมืองนอยลง 
ในขณะที่ คนกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นที่ตรงกันขามกัน คือ เห็นความสําคัญของความเปนพลเมือง
มากข้ึน รายละเอียดดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพ 5 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญตอคุณสมบัติความเปนพลเมืองของประชาชน 

นอกจากนี้ เม่ือทราบแลววาลักษณะของความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงคนั้นควรมีคุณสมบัติเชนไร 

จากนั้น จึงศึกษาตอถึงความมีอยูจริงของความเปนพลเมืองวาจริงๆ แลว ประชาชนชาวไทยเห็นวาตนเอง

มีคุณสมบัติเรื่องความเปนพลเมืองมากนอยแคไหน ดังตอไปนี้ 

 คุณสมบัติทีพึ่งประสงคจําแนกไดเปน 2 กลุม ดังตาราง 3  แตเมื่อศึกษาตอไปถึงการมีอยูจริง 

พบวา สามารถจําแนกการมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยได 3 กลุม จากการ

ถามตอเนื่องจากคุณสมบัติท่ีพึงประสงคและทําใหสะทอนสภาพของความเปนพลเมืองของประเทศไทยได

โดยคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีมี่การปฏิบัติจริง (Positive citizenship) จําแนกเปน 3 กลุม คือ 1) 

ความเปนพลเมืองท่ีใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist / Minimalist) 2) ความเปนพลเมือง

ท่ีใหความสําคัญกับชุมชนของตน (Community Oriented Citizenship) และ 3) ความเปนพลเมืองทีใ่ห

ความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนา ทันสมัย (Modern / Liberal Progressive) ดังตารางตอไปนี้ 

คุณสมบัติของความเปนพลเมืองท่ีประชาชนมี 
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ตาราง 5 แสดงคุณสมบัติของความเปนพลเมืองท่ีประชาชนมี (Positive Citizenship)  

คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่

ประชาชนมี 

องคประกอบ 

1. ความเปนพลเมืองท่ีให

ความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม 

(Traditionalist / Minimalist) 

2) ไปใชสิทธิเลือกตั้งเสมอ 
6) เคารพผูอาวุโสกวา 
7) เสียสละเวลาทํางานเพ่ือสวนรวม 
8) ปฏิบัติตามกฎหมาย 
12) ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
13) มีความภูมิใจในการเปนคนไทย 
14) เต็มใจท่ีจะเสียภาษี 
15) ทํางานแบบสุจริต 

2. ความเปนพลเมืองท่ีให

ความสําคัญกับชุมชนของตน

(Community Oriented  

Citizenship) 

7) เสียสละเวลาทํางานเพ่ือสวนรวม 
16) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน 
17) รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวยปลูกตนไม/
แยกขยะ 

3. ความเปนพลเมืองท่ีให

ความสําคัญกับอิสรภาพ 

ความกาวหนา ทันสมัย 

(Modern / Liberal Progressive) 

1) สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู สมัครรับการ
เลือกตั้ง 
3) มีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
4) สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
5) สามารถคุยเรื่องการเมืองนานาชาติ 
9) เปนสมาชิกกลุม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เปนตน 
11) ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ 

 

 ทั ้งนี ้ คุณสมบัติที ่ประชาชนมีไดถูกจําแนกได 3 ประเภท ตางจากคุณสมบัติที ่พึงประสงค 
กลาวคือ มีเรือ่งของการใหความสําคัญกับชุมชนเพิ่มเขาไปดวย โดยมีองคประกอบยอยทีอ่ยูในกลุมนี ้คือ 
เสียสละเวลาทํางานเพือ่สวนรวม, บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และ รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํา
กลบัไปใชใหม/ชวยปลูกตนไม/แยกขยะ 

จากการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี

โดยรวมคะแนน เต็ม 170 คะแนน พบวา ประชาชนใหมีคุณสมบัติของความเปนพลเมือง 134.3 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 79.0 ทัง้นี้ เมือ่เทียบกับความคิดเห็นของประชาชนตอคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่

ประชาชนมีในป 2554 และเมือ่ถามถึงการมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองทั้ง 17 ขอ พบวา ภาคที่มี

ประชาชนตอบวา มี คุณสมบัติ เหลานี ้สู งสุด คือ ประชาชนในภาคกลาง รองลงมา คือ ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคใต และภาคเหนือ ตามลําดับ โดยภาคเหนือเปนภาคที่

ประชาชนยอมรับวามีคุณสมบัติตางๆ นั้นนอยท่ีสุด ดังตาตาราง 6 ดังนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของการคิดวาการมีคุณสมบัตินั้นกับคุณสมบัติทีพึ่งประสงค พบวา 

ทุกภาคมีคะแนนลดลง อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติท่ีปรารถนาจะสูงกวาคุณสมบัติท่ีมีอยูจริงเสมอ 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนตอคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี โดย
ภาพรวม จําแนกตามภูมิภาคท่ีอาศัย 
ภูมิภาคท่ีอยูอาศัย คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
ภาคเหนือ 121.52 176 22.242 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 128.60 483 15.602 
ภาคกลาง 136.37 286 21.012 
ภาคใต 126.96 99 26.727 
กรงุเทพมหานคร 127.52 118 22.066 
รวม 129.19 1,162 20.390 

 

ความสัมพันธระหวางสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชน กับ การมีอยูของความเปนพลเมือง

ของประชาชนชาวไทย 

นอกจากนั้น มีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชนกับ

การมีอยูของความเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทย ผลการศึกษา มีดังนี้  

1. เพศ  

 1.1 พลเมืองท่ีเนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  
 
 เมื่อศึกษาความแตกตางระหวางเพศ กับ  กลุมคุณสมบัติการเปนพลเมืองที่ประชาชนมีในสวน
ของการใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม พบวา ผู ชายมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองในเรื ่องวิถี
วัฒนธรรมนอยกวาผูหญิง แต ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 7 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีป่ระชาชนมีเนน
ดานวิถีวัฒนธรรม กับเพศ 
เพศ คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
เพศชาย -.007 617 .985 
เพศหญิง .023 532 1.005 
รวม .007 1,149 .994 
   F. = .256 sig. = .613  n. = 1,149 
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 1.2 พลเมืองท่ีเนนชุมชน หรือ Community Oriented Citizenship 
 
 การมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่เนนชุมชน พบวา ผูหญิงมีคุณสมบัติในเรือ่งของความเปน
พลเมืองที่เนนการดูแลชุมชนสูงกวาผูชายอยางมีนัยสําคัญ ทัง้นี้ ผูชายตอบวา ตนเองมีคุณสมบัติดังกลาว
นอยและสวนทางกับผูหญิง 
 
ตาราง 8 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีป่ระชาชนมีเนน
ดานชุมชน กับเพศ 
เพศ คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
เพศชาย -.0879 617 1.042 
เพศหญิง .0977 532 .940 
รวม -.002 1,149 .999 
F. = 9.921 sig. = .002  n. = 1,149 
 
 1.3 พลเมืองท่ีมีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship  
  
 เพศไมมีความแตกตางกันในคุณสมบัติที่ประชาชนมีในฐานะพลเมืองทีเ่นนความกาวหนาอยางมี
นัยสําคัญ แตผูหญิงดูเหมือนจะมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองท่ีเนนความกาวหนาสวนทางกับผูชาย 
 
ตาราง 9 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่ประชาชนมี 
แบบท่ีมีความคิดกาวหนา กับ เพศ 
เพศ คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
เพศชาย .049 617 .972 
เพศหญิง -.065 532 1.029 
รวม -.004 1,149 1.000 

F. = 3.700 sig. = .055  n. = 1,149 

 โดยสรุป การมีคุณสมบัติของความเปนพลเมือง พบวา เพศ มีความแตกตางกันในเรื่องการให

ความสําคัญกับชุมชน ซึ่งผูหญิงตอบวา ตนมีคุณสมบัติดานนี้สูงกวาผูชาย ขณะที่คุณสมบัติที่ผูหญิงและ

ผูชายมีในกลุมอ่ืนๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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2. การศึกษา  

 2.1 พลเมืองท่ีเนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship 
ตาราง 10 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีคุณสมบัติของการเปนพลเมือง ที่เนนดาน
วิถีวัฒนธรรม กับ ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
ไมสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา -0.008 45 0.961 
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 0.045 735 0.903 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 0.075 104 1.055 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -0.011 108 0.965 
โรงเรียนพาณิชยการ/โรงเรียนอาชีวศึกษา -0.053 52 0.986 
ไมสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 0.548 4 0.253 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

-0.063 69 1.059 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

0.284 8 0.848 

ไมไดศึกษา -1.582 15 2.372 
รวม 0.012 1,140 0.985 

F. = 5.553 sig. = .000  n. = 1,140 

 จากการศึกษา พบวา การศึกษากับการมีอยูของคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชน

ชาวไทย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .000 และกลุมที่มีทัศนะเปนบวกตอคุณสมบัติของ

การเปนพลเมืองสูงสุดคือกลุ มที ่ไมสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองลงมาคือ กลุ มที ่ศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา กลุมที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 

ประถมศึกษา ขณะที่กลุมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเห็นในทิศทางที่ตรงกัน

ขาม 
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 2.2 พลเมืองท่ีมีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 11 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูของคุณสมบัติการเปนพลเมืองแบบทีมี่
ความคิดกาวหนา กับ ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
ไมสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา -0.472 45 1.135 
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา -0.029 735 0.951 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน -0.018 104 1.123 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.096 108 0.904 
โรงเรียนพาณิชยการ/โรงเรียนอาชีวศึกษา 0.291 52 1.049 
ไมสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา -0.278 4 0.849 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

0.345 69 0.953 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

0.799 8 0.929 

ไมไดศึกษา -0.831 15 1.623 
รวม -0.002 1,140 1.001 

F. = 5.162 sig. = .000  n. = 1,140 

 จากตาราง พบวา กลุมทีมี่การศึกษาตางกันมีความแตกตางกันในเรื ่องการมีอยูของคุณสมบัติ

ความเปนพลเมืองที่เนนความกาวหนา โดยกลุ มทีมี่คุณสมบัติของความเปนพลเมืองในแบบกาวหนา

ทันสมัยเปนกลุ มที่ศึกษาในระดับปริญญาโท รองลงมา คือ กลุ มที่ศึกษาระดับปริญญาตรี โรงเรียน

พาณิชยการ/โรงเรียนอาชีวศึกษา และ สําเร็จการศึกษาระดังมัธยมปลาย ในขณะที่ บางกลุ มให

ความสําคัญทางลบ โดยเฉพาะกลุมท่ีไมไดศึกษา 
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3. ภูมิภาคท่ีอาศัย  

 3.1 พลเมืองท่ีเนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  
ตาราง 12 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูของคุณสมบัติการเปนพลเมือง ทีเ่นน
ดานวิถีวัฒนธรรม กับ ภูมิภาคท่ีอาศัย 
ภูมิภาคท่ีอยูอาศัย คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
ภาคเหนือ -0.186 176 1.121 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.370 483 0.450 
ภาคกลาง -0.278 286 1.093 
ภาคใต -0.443 99 1.507 
กรงุเทพมหานคร -0.191 118 1.178 
รวม 0.000 1,162 1.000 

F. = 32.730 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากการศึกษา  พบวา ประชาชนที่มีคุณสมบัติของความเปนพลเมือง ที่เนนดานวิถีวัฒนธรรม 

มากท่ีสุด คือ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกนั้นจะมีความคิดท่ีสวนทางกัน 

 3.2 พลเมืองท่ีเนนชุมชน หรือ Community Oriented Citizenship 
ตาราง 13 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูของคุณสมบัติการเปนพลเมือง ทีเ่นน
ชุมชนกับ ภูมิภาคท่ีอาศัย 
ภูมิภาคท่ีอยูอาศัย คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
ภาคเหนือ 0.049 176 0.988 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.144 483 1.020 
ภาคกลาง 0.317 286 0.940 
ภาคใต -0.021 99 0.948 
กรงุเทพมหานคร -0.234 118 0.937 
รวม 0.000 1162 1.000 

F. = 11.801 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากตาราง พบวา ภาคที่ตางกันยังคิดวาตนเองมีลักษณะของการเปนพลเมืองที่ตางกัน อยางมี
นัยสําคัญ โดยประชาชนในภาคกลางคิดวาตนเองมีความเปนพลเมืองที่เนนดานชุมชนสูงกวาภาคอื่นๆ 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ  
 3.3 พลเมืองท่ีมีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 14 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูของคุณสมบัติการเปนพลเมือง แบบ
ความคิดกาวหนา กับ ภูมิภาคท่ีอาศัย 
ภูมิภาคท่ีอยูอาศัย คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
ภาคเหนือ -0.457 176 1.205 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.198 483 0.838 
ภาคกลาง 0.508 286 0.888 
ภาคใต 0.074 99 1.115 
กรงุเทพมหานคร 0.200 118 0.862 
รวม 0.000 1162 1.000 

F. = 37.959 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา ภาคกับการมีอยู ของความเปนพลเมืองดานความกาวหนา

ทันสมัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยภาคท่ีมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองในดานนี้มากท่ีสุด 

คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ ผูท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีภาคอ่ืนๆ เห็นตรงกันขาม 

 โดยสรุป คุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชนในภาคตางๆ มีความแตกตางกันดังนี้ 

ตาราง 15 แสดงประเภทของคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชนในภาคตางๆ 

ภาค ประเภทของคณุสมบัตขิองความเปนพลเมืองของประชาชน 
ภาคเหนือ ความเปนพลเมืองที ใ่หความสํา คัญกับชุมชนของตน (Community 

Citizenship) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 

ภาคกลาง ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนาทันสมัย 

(Modern / Liberal Progressive) และ ความเปนพลเมืองท่ีใหความสําคัญ

กับชุมชนของตน (Community Citizenship) 

ภาคใต คอนขางมีความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนา
ทันสมัย (Light Modern / Liberal Progressive) 

กรงุเทพมหานคร ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนาทันสมัย 
(Modern / Liberal Progressive) 

 

4 กลุมอายุ 

 4.1 พลเมืองท่ีเนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  

ตาราง 16 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูของคุณสมบัติการเปนพลเมือง ทีเ่นน
ดานวิถีวัฒนธรรม กับ กลุมอายุ 
กลุมอายุ คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
อายุต่ํากวา 29 ป -0.687 52 1.986 
อายุ 30 – 39 ป 0.065 165 0.847 
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อายุ 40 – 49 ป -0.028 301 1.037 
อายุ 50 – 59 ป 0.099 325 0.847 
อายุ 60 ปข้ึนไป 0.032 300 0.817 
รวม 0.008 1143 0.982 

F. = 7.639 sig. = .000  n. = 1,143 

 กลุมอายุท่ีคิดวาตนเองมีลักษณะของความเปนพลเมืองท่ีเนนวิถีวัฒนธรรมสูงสุด คือ กลุมอายุ 50 
– 59 ป รองลงมา คือ กลุมอายุ 30 – 39 ป และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป ขณะที่กลุมอายุนอยกวา 29 ป 
และกลุมอายุ 40 – 49 ป เห็นตรงขาม 

 

4.2 พลเมืองท่ีมีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 17 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูของคุณสมบัติการเปนพลเมือง ท่ีมี

ความคิดกาวหนา กับ กลุมอายุ 

กลุมอายุ คาเฉล่ีย จาํนวน คา Std. Deviation 
อายุต่ํากวา 29 ป -0.321 52 0.940 
อายุ 30 – 39 ป 0.009 165 1.083 
อายุ 40 – 49 ป 0.131 301 0.923 
อายุ 50 – 59 ป -0.037 325 1.000 
อายุ 60 ปข้ึนไป -0.049 300 1.012 
รวม -0.002 1143 0.997 

F. = 2.952 sig. = .019  n. = 1,143 

 จากการวิเคราะห พบวา กลุมอายุที่ตางกันมีความคิดวาตนเองมีลักษณะของการเปนพลเมืองที่

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย กลุมอายุ 40 – 49 ปคิดวาตนเองมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ กลุมท่ีมีอายุระหวาง 30 – 39 ป นอกนัน้ มีความคิดที่สวนทางกัน ดังนัน้ กลุมอายุ 30 

– 49 ป จะเปนกลุมทีมี่คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่มีความคิดกาวหนาซึง่นาจะมาจาการเปนกลุมที่

สําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแลว 
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บทสรุป  

  

 คุณสมบัติการเปนพลเมืองท่ีประชาชนไทยใหความสําคัญสูงท่ีสุด ใน 5 อันดับแรก คือ 

 1. การทํางานแบบสุจริต  
 2. การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย 
 3. การไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 4. การเต็มใจท่ีจะเสียภาษี 
 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 และพบวาคนไทยเองมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองในเรื่องตอไปนี้ 5 อันดับแรก คือ 

 1. การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย 
 2. การทํางานแบบสุจริต 
 3. การไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 4. การเต็มใจท่ีจะเสียภาษี 
 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 สิง่ทีแ่ตกตางเกี่ยวกับเรื ่องของความเปนพลเมืองทีพึ่งประสงค กับ การมีอยูจริงของความเปน

พลเมือง คือ  
 1. สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
 2. มีความรูเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
  
 นอกจากนั้น การศึกษานีย้ังพบวาความเปนพลเมืองที่พึงประสงคของคนไทย สามารถมาจัดกลุม

จําแนกตามระดับความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงคได 2 กลุม คือ  
 1. ความเปนพลเมืองทีใ่หความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบดวย การไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

การเคารพผูอาวุโส การเสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา มีความภูมิใจในการเปนคนไทย เต็มใจท่ีจะเสียภาษี และทํางานแบบสุจริต 

 
 2. ความเปนพลเมืองทีใ่หความสําคัญกับความมีอิสรภาพและความกาวหนาทันสมัย 

ประกอบดวย สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตัง้ มีความรูเกีย่วกับ
การเมืองการปกครอง สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุยเรื่องการเมือง
นานาชาติ เปนสมาชิกกลุม/สมาคม/สหภาพ/ชมรม เปนตน ติดตามการทํางานของนักการเมืองและ
ขาราชการ บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และ รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวยปลูก
ตนไม/แยกขยะ  
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 โดยเมือ่ดูความสัมพันธในรายภาค พบวา ผูทีมี่ใหคะแนนความสําคัญของคุณสมบัติความเปน

พลเมืองทีพึ่งประสงคในดานวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผูทีอ่าศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะทีผู่

ท่ีมีใหคะแนนความสําคัญของคุณสมบัติความเปนพลเมืองท่ีพึงประสงคในดานความกาวหนามากท่ีสุด คือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนกัน รองลงมา คือ ภาคกลาง 

 สวนการมีอยูจริงของความเปนพลเมือง ซึ่งผู ศึกษาไดใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ตอบวา

ตนเองมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองในแตละขอมากนอยเพียงใด ซึง่พบสิ ่งทีน่าสนใจ โดยจําแนก

ออกเปน 3 กลุม คือ 

 1. ความเปนพลเมืองทีใ่หความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบดวย การไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
การเคารพผูอาวุโส การเสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา มีความภูมิใจในการเปนคนไทย เต็มใจท่ีจะเสียภาษี และทํางานแบบสุจริต 
 2. ความเปนพลเมืองท่ีใหความสําคัญกับชุมชนของตน ประกอบดวย เสียสละเวลาทํางานเพื่อ

สวนรวม การบริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวย
ปลูกตนไม/แยกขยะ 

 3. ความเปนพลเมืองที ่ใหความสําคัญกับความมีอิสรภาพและความกาวหนาทันสมัย 
ประกอบดวย สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู สมัครรับการเลือกตั ้ง มีความรู เกี ่ยวกับ
การเมืองการปกครอง สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุยเรื่องการเมือง
นานาชาติ เปนสมาชิกกลุม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เปนตน และติดตามการทํางานของนักการเมือง
และขาราชการ 

  
 โดยกลุมคุณสมบัติที่เพิม่ขึ้นคือการใหความสําคัญกับชุมชนซึ่งแสดงถึงความเปนคนไทยทีร่ัก

ชุมชนของตนเอง โดยเมื่อศึกษาความสัมพันธในรายภาค พบวา ผูทีคิ่ดวาตนเองมีคุณสมบัติความเปน
พลเมืองในดานวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผูที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง 
ทัง้นี้ลักษณะสําคัญของกลุมนี้ก็คือ การเนนการไปใชสิทธิเลือกตั้ง เคารพผูอาวุโสกวาและยึดมั่นในหลัก
ศาสนา เปนตน ในขณะท่ีผูท่ีคิดวาตนเองมีความเปนพลเมืองในดานชุมชนมากท่ีสุด คือ ภาคกลาง สวน ผู
ท่ีคิดวาตนเองมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองดานความมีอิสรภาพและความกาวหนามากท่ีสุด คือ ภาค
กลาง รองลงมา คือ กรงุเทพมหานคร 

  
 นอกจากนี้ ยังพบความแตกตางของประเภทของความเปนพลเมืองในแตละภาค คือ 

ภาค ประเภทของคณุสมบัตขิองความเปนพลเมืองของประชาชน 
ภาคเหนือ ความเปนพลเมืองที ใ่หความสํา คัญกับชุมชนของตน (Community 

Oriented Citizenship) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 

ภาคกลาง ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนาทันสมัย 
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(Modern / Liberal Progressive) และ ความเปนพลเมืองท่ีใหความสําคัญ

กับชุมชนของตน (Community Oriented Citizenship) 

ภาคใต คอนขางมีความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนา
ทันสมัย (Light Modern / Liberal Progressive) 

กรงุเทพมหานคร ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนาทันสมัย 
(Modern / Liberal Progressive) 

 
 ดังนั้น หากจะตองเสริมสรางความเปนพลเมืองคงจะตองศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีและกลุมประชากร

ใหชัดเจน และการศึกษานี้พบวา ประชาชนคิดวาตนเองมีความสามารถเรื่องการวิเคราะหและแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง นอยกวาเรื่องอ่ืน รวมท้ังมีความรูทางการเมืองนอยกวาท่ีควรจะเปนอีกดวย 
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การเสริมสรางความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

(Enhancing Democratic Citizenship in Thailand) 

 

ถวิลวดี บุรีกุล และ สติธร ธนานิธิโชต ิ

บทคดัยอ 

การปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยไปสูการมีระบอบประชาธิปไตยที่กาวหนาและยั่งยืนควร

เริ่มตนที่การทําใหประชาชนชาวไทยมีความกระตือรือรนทีจ่ะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง มีความรูทาง

การเมืองท่ีเพียงพอ และมีความยึดม่ันในคานิยมประชาธิปไตยโดยเฉพาะในเรื่องการยอมรับความแตกตาง

และการเคารพสิทธิของผูอื่น ซึง่ลวนเปนคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยทัง้สิน้ 

สวนการจะทําใหประชาชนชาวไทยมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองดังกลาวไดตองอาศัยกระบวนการ

สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางมีความหมายในทุกระดับ

และหลากหลายรูปแบบ 

บทความนี้ทําการทบทวนสถานการณการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนชาวไทยในชวง

สิบปท่ีผานมา พบวา ประชาชนชาวไทยมีพฤติกรรมและทัศนคติทางการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ

ทีส่นับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยมากขึ้นกวาในอดีต อยางไรก็ตาม จากการสํารวจนโยบาย

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม ตลอดจนปรากฏการณในเรื่องกระบวนการนโยบายในประเทศ

ไทยแลวกลับพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะยังคงมีปญหาอยูหลาย

ประการ อาทิ ปญหาดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 

ปญหาดานโครงสรางกฎหมายและกระบวนการนโยบายที่ไมเอือ้ตอการมีสวนรวมของประชาชน ปญหา

การใชเครื่องมือการมีสวนรวมของประชาชน และปญหาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและความพรอมของ

ประชาชน ผูปฏิบัติงานภาครัฐ และผูกําหนดนโยบาย บทความนี้จึงเสนอวาแนวทางการพัฒนาความเปน

พลเมืองทีส่ําคัญและจําเปนเรงดวนมีอยูอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก การเปดกลไกภาครัฐใหประชาชนเขามี

สวนรวมอยางแทจริง การเสริมสรางความเปนพลเมืองผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม และการ

ปฏิรูประบบกฎหมายเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน  
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สันติวิธี : กํานันสไตล  

ชลัท ประเทืองรัตนา 

นักวิชาการผูชํานาญการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 

 

นับตั้งแตปลายเดือนตุลาคม 2556 ทีสุ่เทพ เทือกสุบรรณ คณะกรรมการประชาชนเพื่อ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) 

และประชาชนแนวรวม  ไดเริ่มตนชุมนุมประทวงสภาผูแทนราษฎรที่ไดลงมติใหรางพระราชบัญญัตินิร

โทษกรรมแกผู ซึ ่งกระทําความผิดเนื ่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ

ประชาชน พ.ศ.... ผานการพิจารณาในวาระท่ีสองและสาม จนกระท่ังไดพัฒนาประเด็นขอเรียกรองมาเปน

ขับไลรัฐบาล มีผูเสียชีวิตจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองมากกวา 20 ราย และบาดเจ็บมากกวา 

700 ราย   

อยางไรก็ตาม การชุมนุมเรียกรองของกลุม กปปส. เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย  เกิดคําถามจาก

สังคมวาเปนการเรียกรองอยางสันติวิธีหรือเนนไปที่การใชความรุนแรง บทความนีจ้ะมุงตอบคําถาม

ดังกลาวในประการแรก โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดการปฏิบัติการไรความรุนแรง ของศาสตราจารย ยีน 

ชารป (Gene Sharp) ผูซ่ึงไดคิดคน รวบรวมปฏิบัติการไรความรุนแรงไวในการเอาชนะรัฐบาลเผด็จการ 

ดวยวิธีการตางๆ  แนนอนวาปฏิบัติการไรความรุนแรงดังกลาว มีความแตกตางอยางยิ่งกับสันติวิธีของ

มหาตมะคานธี มหาบุรุษชาวอินเดียที่ตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษในการปกครองอาณานิคมอินเดีย 

กลาวคือมหาตมะคานธี เนนที ่1.ความรักและมีเมตตาตอผูทีเ่กลียดเรา คืออหิงสา ผลก็คือคนอังกฤษ

จํานวนมากไมเกลียดชัง เคียดแคนคานธี 2.การตอสูเรียกรองอยางสันตินัน้ ตองไมกลัววาจะตองสูญเสีย

อวัยวะ ทรัพยสมบัติ หรือแมกระทั่งชีวิต 3.การตอสูเรียกรองนั้นตองไมใชกําลังกับฝายตรงขาม อดทน 

คานธียอมพลีชีพของตนเองเพื่อใหบรรลุสิง่ที่ตนพึงประสงค ในขณะที่แนวทางของยีน ชารป นัน้เนนการ

เรียกรองอยางสันติเพื่อเอาชนะฝายตรงขาม เพราะเห็นวาถาใชความรุนแรงในการเรียกรอง ก็จะถูก

ปราบปราม ตอบโตกลับอยางรุนแรง  แตถาไมใชความรุนแรงก็จะนําไปสูความเห็นอกเห็นใจไดแนวรวม 

และยิง่รัฐบาลเนนปราบปรามผูมาเรียกรองทีไ่มใชอาวุธ ก็จะเกิดสิง่ที่เรียกวา “ยิวยิตสูทางการเมือง” 

รัฐบาลก็จะไมมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกตอไป โดยการเอาชนะฝายตรงขามไมจําเปนตอง

มีความรักในเพื่อนมนษยแตอยางใด ในประการที่สอง บทความนี้มุงศึกษาวาการเรียกรองเพื่อใหบรรลุ

ตามเปาหมายของ กปปส.นั้น ใชแนวทาง และยุทธิวิธีอยางไรบางตามแนวทางปฏิบัติการไรความรุนแรง

ของยีน ชารป ซ่ึงแบงไดกวางๆ เปน 3 วิธีคือ 1.การประทวงและโนมนาว  2.การไมใหความรวมมือและ3.

การขัดขวาง  สุดทายแลวแนวทางปฏิบัติการไรความรุนแรงมีความเหมือนกับการทําสงคราม คือตอง มี

การจัดกําลังการรบ การวางแผนอันชาญฉลาด กลาหาญ มีวินัย เสียสละ    
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การคลังท้องถ่ิน : การสร้างรายรับเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

วิศท์ เศรษฐกร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้กล่าวถึงการคลังท้องถิ่นซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องที่ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตนเองได้ เนื่องจาก
หน่วยงานท้องถิ่นถือว่ามีความสัมพันธ์ท่ีเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ แก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของรายรับ ถือว่าเป็นปัจจัยน าเข้า (input) ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย การให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางระเบียบข้อบังคับของ
ท้องถิ่น และความแตกต่างทางบริบทซ่ึงหมายถึงลักษณะทางกายภาพ ต าแหน่งที่ ต้ัง ความเป็นเมือง 
จ านวนประชากร การใช้พ้ืนที่ในทางเศรษฐกิจ ของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ มีผลต่อ
การสร้างรายรับของแต่ละท้องถิ่น ซ่ึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการด าเนินการมาโดยตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นในวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นแนวทาง
ที่ขาดความแน่นอนในการประสบความส าเร็จ การแก้ปัญหาการคลังท้องถิ่น สามารถท าได้โดยการสร้าง
นวัตกรรมทางการคลังของท้องถิ่นให้สามารถหารายได้ให้มากขึ้น โดยยึดหลักการบริหารจัดการโดย
ท้องถิ่นเอง ซ่ึงผู้เขียนได้น าเสนอไว้ 2 แนวทาง กล่าวคือในเรื่องของการเพ่ิมรายรับของท้องถิ่นนั้น 
สามารถแก้ไขได้โดยการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยเน้นการบริหารจัดการในพ้ืนที่ของท้องถิ่น
เอง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยใช้พ้ืนที่ส่วนรวมที่สามารถด าเนินกิจการที่น าไปสู่การ
สร้างรายได้ ให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของกิจการเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเติม  และยังเป็นการกระตุ้นประสบการณ์
ของท้องถิ่นในการบริหารจัดการ เป็นการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เกิดการจ้างงาน ในประเด็นต่อมา
คือการสร้างรายได้โดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นจ่ายภาษี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ซ่ึงนอกจากจะช่วยในการเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่น แล้ว ท้องถิ่นยัง
สามารถสร้างกลไกในการควบคุมอย่างเหมาะสม เป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม (holistic) ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่สอดคล้องอย่างแท้จริง 
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Abstract 

This article refer to local fiscal, which is considered to be very important to have 
a progression in local development. The local agencies is a relationship that is a public 
service and budgets are important to local development. But in the current situat ion, 
Local agencies are income inequality due to limitations on local regulations and 
differences of context, physical. Location, population, land use in the economy. 
Solutions to local fiscal can solve the problem by “Local fiscal innovation” The authors 
have presented two approaches. First, to enhance revenue collection. Emphasis on the 
management of the local area itself. Using primarily local resources available. Using 
public space to operate, leading to the businesses to create more revenue and also 
encourages local experience in management. Second, using the principles of 
environmental economics by using local taxes, local environmental impacts to increase 
revenue. Local also create mechanisms to control properly.  Holistic approach that can 

truly solve the local in local fiscal and local management. 
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บทน า 

 เป็นที่เข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของการบริหารงานคลังนั้นจะประกอบไปด้วยการศึกษาขอบเขตการ
บริหารงานคลังใน 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย หนี้สาธารณะ และงบประมาณ ซ่ึงทั้ง 4 
ประเด็นนั้นไม่ได้แยกกันโดยเด็ดขาด แต่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ถ้าเรามอง
ในเรื่องประเด็นรายรับ ซ่ึงถ้ามองในการคลังระดับประเทศนั้นส่วนใหญ่จะได้รายรับมาจากการจัดเก็บภาษี
เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงกิจการต่างๆของรัฐบาล รายรับที่ได้นั้นย่อมจะมีความสัมพันธ์ในส่ วนของรายจ่าย
และงบประมาณ เนื่องจากรายรับเป็นตัวบ่งบอกถึงจ านวนของรายจ่ายและการจัดท างบประมาณในปี
ต่อๆไป รวมถึงรายจ่ายที่รัฐได้ด าเนินการตามงบประมาณนั้น ย่อมมีผลต่อรายรับเช่นกัน กล่าวคือการจ่าย
ของรัฐนั้นเป็นการจ่ายที่น าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเพ่ิมมูลค่าของกิจการของรัฐอย่างไรนั่นเอง 
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพการคลังในภาพรวม จะเห็นได้ว่าในแต่ละส่วนย่อมเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นวงจร
หมุนไปตามกระบวนการละมีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเอง ดังที่ จรัส สุวรรณมาลา 1 (2541) ได้กล่าวถึง
การบริหารงานคลังว่าเป็นเรื่องของการหาเงิน การเก็บรักษา และการใช้เงิน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ และด ารงไว้ซ่ึงเสถียรภาพ ความม่ันคง และความน่าเชื่อถือในทางการเงินของ
องค์การ ซ่ึงผู้เขียนมองว่าความส าคัญของประเด็นในการบริหารงานคลังนั้นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน ซ่ึงนักบริหารรัฐกิจมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความข้าใจกับกระบวนการในแต่ละประเด็นอย่าง
ลึกซ้ึงเนื่องจากมีเนื้อหาสาระส าคัญที่เก่ียวข้องนั้นค่อนข้างหลากหลาย ผู้เขียนได้ให้ความสนใจในประเด็น
รายรับโดยมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานคลังภาครัฐนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกระจายบริการสาธารณะ
ที่ดีและทั่วถึงให้กับประชาชนการที่รัฐสามารถหารายรับเป็นจ านวนมากได้นั้นย่อมส่งผลที่ ดีต่อการ
ด าเนินการรายจ่ายและการจัดท างบประมาณ ซ่ึงจะได้รายรับที่มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่ กับแผนการ
ด าเนินการทางเศรษฐกิจรวมถึงงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน ผู้ เขียนจึงขอเปรียบเทียบกับ
การบริหารเงินส่วนบุคคลว่ามีความคล้ายคลึงกันกล่าวคือถ้าเราสามารถที่จะหารายไดเป็นจ านวนมาก 
การจัดสรรหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในชีวิตประจ าวัน รวมถึงแผนที่วางไว้ในระยะยาวก็ย่อมที่จะ
สามารถด าเนินการได้โดยง่ายนั่นเอง  

ในระดับของการคลังท้องถิ่นนั้น ถือได้ว่ามีความส าคัญที่จะต้องมีการบริหารงานคลังที่ มี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซ่ึงถ้ามองในการคลังระดับท้องถิ่นแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันมาก
กับการคลังในระดับประเทศ รวมถึงลักษณะของการท างานงานตามภารกิจที่มีข้อถกเถียงในเรื่องของ
ขอบเขตการท างานมาอย่างยาวนาน ดังประเด็นค ากล่าวของนักวิชาการกล่าวไว้ว่า  

 

                                                                 
1 จรสั สุวรรณมาลา ในการบริหารงานคลงัของรฐั (Public Finance Administration )  
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   “การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านการ
เปลี่ยนผ่านครั้งส าคัญในทศวรรษที่ผ่านมา แรงผลักดันส่วนส าคัญเกิด
จากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 และ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในแง่
หนึ่งมีความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่
ท้องถิ่นระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันหลายภารกิจที่ควรจะถูกถ่าย
โอน—ยังมิได้ด าเนินการ” 

  ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2 

จากค าโปรยสามารถท าความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นได้
อย่างชัดเจน ข้อถกเถียงดังกล่าวได้ถูกกล่าวถึงเป็นระยะเวลานาน แต่การปรับเปลี่ยนหรือถ่ายโอนในเรื่อง
ของภารกิจในการด าเนินการนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  เนื่องจากเป็นประเด็นปัญหาในเชิง
โครงสร้าง ซ่ึงถ้าจะมีการถูกปรับเปลี่ยนนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ มีการขับเคลื่อนที่ล าบากพอสมควร 
รวมถึงท่าทีไม่ว่าจะเป็นช่วงของการบริหารในรัฐบาลใด ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ ค่อนข้างน้อยมาก 
จากข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดของการบริหารงานคลังท้องถิ่นดังกล่าว ผู้เขียนจึงให้ความสนใจเพ่ือน าไปสู่
วัตถุประสงค์ของบทความอยู่สองประเด็นหลักๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์รายรับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้แก่ ประเด็นโครงสร้างรายรับท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจในการด าเนินการจัดเก็บ
รายได้ ข้อจ ากัดขอบเขตในการด าเนินการ ในประเด็นท่ีสองผู้ เขียนต้องการน าเสนอแนวทางในการ
สร้างรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยน าเสนอท้ังในส่วนของข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
รวมถึงการน าเสนอการปรับตัวหรือแนวทางในการสร้างรายรับโดยสร้างนวัตกรรมทางการคลังของ
ตนเอง เนื่องจากประเด็นข้างต้นผู้เขียนได้ยกตัวอย่างว่าปัญหาการคลังท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยมีจุดเน้นหลักๆของประเด็นปัญหาอยู่ที่การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานระดับ
กระทรวงที่ท าให้เกิดการจ ากัดขอบเขตในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การน าเสนอ
วิธีการสร้างรายรับเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมองในประเด็นรอบด้านเป็นส่วนประกอบ
ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงในบทความนี้ผู้ เขียนจะขอน าเสนอในหลายๆ
ประเด็นที่น่าสนใจและมีความส าคัญในการแก้ปัญหารายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลายๆ
ด้าน โดยบทความนี้นั่นจะเน้นการสร้างแนวทางในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แบบองค์รวม (Holistic) ซ่ึงมีความแตกต่างจากการน าเสนอแนวทางทั่วๆไปที่มักจะมองการแก้ไขปัญหา
เฉพาะในส่วนของโครงสร้างการบริหาร ซ่ึงแนวทางดังกล่าวค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากในความเป็นจริง ถึงแม้

จะมีการผลักดันเป็นช่วงระยะเวลาที่นานแล้วก็ตาม   

                                                                 
2 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์1 นักวิชาการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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รายรับของท้องถ่ิน : สถานการณ์และความเป็นไปได้ 

  “การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ
ซ่ึงมี   อ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร ซ่ึง
จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ เพราะหน่วย
การปกครองท้องถิ่นมิใช่เป็นขององค์กรที่มีอ านาจอธิปไตยในตัวเอง 
การปกครองท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองค์กร
ที่จ า เป็น (Necessary Organization) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองท้องถิ่น” 

       William A. Robsons3 

            ในส่วนนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเนื้อหาที่
ใช้ในการวิเคราะห์นั้นผู้เขียนจะวิเคราะห์ตามขอบเขตหรือภารกิจการถ่ายโอนในเรื่องของการจัดเก็บ
รายได้ โดยวิเคราะห์จากข้อบัญญัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 เป็นหลักเพ่ือการวิเคราะห์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ซ่ึงการเขียนบทความในครั้งนี้ ผู้เขียนจะเน้นในเรื่องของรายรับโดยเน้นไปที่การจัดเก็ บภาษีกับ
กิจการที่ด าเนินการโดยท้องถิ่น ในประเด็นนี้ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในข้างต้นว่าการคลังท้องถิ่นนั้นมีความ
แตกต่างกันกับการคลังในระดับประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นของรายรับถือได้ว่าเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้
อย่างชัดเจน  ถ้าเราลองวิเคราะห์ในส่วนของรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเห็นได้ว่า ถ้ามี
การพูดถึงการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามความเข้าใจแบบกว้างๆ เราสามารถ
เข้าใจได้ว่าท้องถิ่นจะมีรายได้ โดยแบ่งเป็นรายได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ภาษีอากรที่ท้องถิ่นเป็นผู้
จัดเก็บเอง (Local Levied Taxes) ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
เทศบาลจะจัดเก็บได้จากหมวดภาษีอากร อันได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน4 ภาษีบ ารุงท้องที่5 ภาษีป้าย6 
และอากรฆ่าสัตว์7  (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ,2550) ซ่ึงในส่วนของหมวดการจัดเก็บภาษีอากรนั้น ถือว่าเป็น
แหล่งรายได้ที่มีความส าคัญในการจัดเก็บขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น 
รายได้ของท้องถิ่นนั้นตามพระราชบัญญัติกระจายอ านาจ รวมถึงการถ่ายโอนภารกิจให้สู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ยังมีรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะจัด เก็บได้อีกหลายหมวด เช่น 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ที่มีแหล่งรายได้มากถึง 25 ประเภท เช่น ค่าธรรมเนียมที่

                                                                 
3William A. Robsons นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการปกครองท้องถ่ิน  
4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเก็บตามจ านวนร้อยละของค่าเช่ารายปี 
5 ภาษีบ ารุงท้องท่ี เป็นการจัดเก็บจากเจ้าของท่ีดินในส่วนท่ีไม่เสียภาษีโรงเรียนและท่ีดิน 
6 ภาษีป้าย ภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายท่ีมาจากสถานประกอบการต่างๆ จัดเก็บตามขนาด 
7 อากรฆ่าสัตว์  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงฆ่าสัตว์คิดตามจ านวนตัวและประเภทของสัตว์ เช่น กระบือ วัว สุกร   
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เก่ียวข้องกับการขายสุรา ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการพนัน ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดอ่ืนๆ ได้แก่ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ที่ มีแหล่งรายได้ 6 
ประเภท เช่น ค่าเช่าที่ดิน รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากค่าเช่าเครื่องจักรกล รวมถึงหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ซ่ึงตามกฎหมายได้มีค าอธิบายของแหล่งที่มา

ของรายได้ที่ชัดเจน  

          จากประเด็นดังกล่าวผู้เขียนวิเคราะห์ว่าแท้ท่ีจริงแล้วภาษีอากรที่ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง  (Local 
Levied Taxes) นั้นที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ประกอบด้วยหมวดที่มาของรายได้อยู่ถึง 6 ประเภท ซ่ึงใน
แต่ละประเภทก็จะประกอบไปด้วยที่มาของรายได้ที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่า หมวด
รายได้ที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้น ด้วยความหลากหลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพ้ืนที่ท่ีมีขนาดเล็ก จะไม่สามารถจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมบางประเภท
ได้เลย เช่น หมวดค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ และใบอนุญาต จะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวส่วนใหญ่
แล้วจะสามารถจัดเก็บได้ในแหล่งพ้ืนที่ท่ีเป็นเขตชุมชนเมืองหรือเทศบาลใหญ่ๆเท่านั้น บางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในหลายๆพ้ืนที่ก็ไม่สามารถรับภารกิจดังกล่าวไปจัดเก็บเป็นรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การท าบัตรประชาชน ซ่ึงในประเด็นนี้ในปัจจุบันสามารถที่จะท าได้ในหน่วยงานท้องถิ่นหลายๆแห่ง แต่ก็มี
อยู่หลายแห่งที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้  

           นอกจากนี้ผู้เขียนมองว่าความแตกต่างในลักษณะของพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ในบางพ้ืนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเขตที่ต้ัง ซ่ึงบางพ้ืนที่นั้นเขตที่ต้ังอยู่ในเขตเมืองซ่ึงเป็นแหล่งของ
อุสาหกรรม หรือเป็นพ้ืนที่ท่ีเป็นสถานที่ ต้ังของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ย่อมจะมีความแตกต่างกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนที่เป็นชนบท ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดเก็บรายได้จึงมีความแตกต่าง
กัน ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลต า บลสุเทพ เป็นเขตเทศบาลเป็น เขตที่ ต้ังบริเวณใกล้เคีย งกันของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็น เป็นพ้ืนที่ทางธุรกิจทั้งย่านร้านอาหาร ร้านค้า และที่ส า คัญ
ที่สุดคือเป็นแหล่งหอพักของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จา กกรณีศึกษาที่ผู้ เขียน
ยกตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ส่วนหลักๆแล้ว เทศบาลต าบลสุเทพสามารถที่มีรายได้ในการจัดเก็บภาษีได้ทั้ง
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย รวมถึงรายรับจากหมวดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับค่าเช่า หมวดรายได้จากทรัพย์สิน เป็น
ต้น ผู้เขียนจึงมองว่าในส่วนของรายรับของท้องถิ่นนั้นในปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดเก็บที่มาก
พอสมควร แต่ด้วยความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพ และสถานที่ต้ังท าให้การจัดเก็บทางรายได้ยัง
มีความเหลื่อมล้ ากันอยู่มาก ผู้เขียนจึงมองว่าการจัดสรรในเรื่องของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น มีส่วนที่ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จริง แต่ก็ยังถือว่าไม่สามารถสร้างรายได้ที่ มี
ความครอบคลุมได้ ถึงแม้ว่าตามนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐให้การสนับสนุนการกระจายอ านาจ ระบุให้มี
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก ากับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ 
ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ก าหนดให้หน่วย
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ราชการถ่ายโอนภารกิจซ่ึงระบุว่ามีจ านวน 245 ภารกิจ ณ จนถึงช่วงปี 2553 การถ่ายโอนภารกิจจาก
ราชการส่วนกลางยังด าเนินการไม่ครบถ้วน กล่าวคือประมาณ 180 ภารกิจ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ , 2553) 
เพราะฉะนั้นปัญหาที่ผู้เขียนมองว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญในส่วนของรายรับที่ได้จากการจัดเก็บภาษีนั้น คือ
เรื่องของการเข้มงวดในเรื่องข้อบัญญัติที่ตายตัว ซ่ึงท าให้เป็นข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดเก็บ บางส่วนมีพ้ืนที่ท่ีแตกต่างกันหรือสามารถที่จะจัดเก็บที่คล่องตัวในภาษีในด้านอ่ืนๆ ควรที่จะมี
การปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องที่สร้างความยืดหยุ่นที่แตกต่างมากขึ้น ผู้ เขียนจึงมองประเด็นท่ี
ส าคัญในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ไม่ใช่ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การถ่ายโอนภารกิจ แต่ประเด็นท่ีส าคัญคือความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย  

 ในประเด็นต่อมาผู้เขียนจะกล่าวถึงกฎหมายที่บัญญัติที่ เก่ียวข้องกับการก าหนดการจัดสรร
สัดส่วนภาษีและอากรซ่ึงสนับสนุนข้อวิเคราะห์ของผู้เขียนเองที่กล่าวไว้ในประเด็นความยืดหยุ่นและความ
เหมาะสมสอดคล้องของข้อบัญญัติที่สามารถพัฒนาการคลังท้องถิ่นได้ กล่าวคือ โดยตามกฎหมายแล้วนั้น 
จะแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแรก องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา กลุ่มที่สองได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มสุดท้ายกรุงเทพ จะ
เห็นได้ว่าการวางข้อกฎหมายนั้นจะมีเกณฑ์ที่ไม่แตกต่างกันในเชิงของหลักการ ผู้เขียนมองว่าจุดที่น่าสนใจ
คือประเด็นในกลุ่มที่แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา นั้นใช้กฎหมายใน
มาตรา 23 กับกลุ่มที่สองที่เป็นการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้กฎหมายตามมาตรา 24 
นั้นน่าจะมีข้อแตกต่างกันให้เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงถือว่าเป็นการจัดเก็บรายได้
หลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ า ซ้อนในการจัดเก็บ รวมถึงสามารถที่จะ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่างๆได้มากขึ้น เพ่ือความเข้าใจและเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เขียนจึงขอเปรียบเทียบรายได้อย่างคร่าวๆตามหมวดของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร จังหวัดอยุธยา และองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ  จังหวัด
นครราชสีมา อาจจะเป็นช่วงปีที่ไม่เท่ากันแต่ผู้เขียนต้องการให้เห็นภาพของแนวโน้มและความแตกต่างซ่ึง

ได้ข้อมูลดังนี้ 
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รายรับจริง  

ประเภทรายได้ รายได้ (บาท) 

ภาษีอากร 22,211,675.16 

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 1,676,657.00 

รายได้จากทรัพย์สิน   565,265.78 

รายได้เบ็ดเตล็ด  406,377.50 

ภาษีจัดสรร 22,845,781.89 

เงินอุดหนุน 7,148,360.00 

รวมเงินรายรับจริงท้ังส้ิน 54,854,117.33 

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร  
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ตารางท่ี 2 แสดงรายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ จังหวัดนครราชสีมา 

 จากตารางที่เปรียบเทียบของทั้ง 2 องค์การบริหารส่วนต าบล จะพบว่า ในแต่ละหมวดนั้นมีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น หมวดภาษีอากร ซ่ึงได้มาจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
อากรฆ่าสัตว์นั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เนื่องจากเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรนั้น
ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นเขตที่เป็นแหล่งที่ต้ังทางธุรกิจ รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย สถาน
ประกอบการเกิดขึ้นในพ้ืนที่บริเวณเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีความแตกต่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลศรีละ
กอที่มีรายรับค่อนข้างน้อยทั้งในหมวดของภาษีอากร และในหมวดของค่าธรรมเนียม ซ่ึงข้อโต้เถี ยงในเชิง
การคลังท้องถิ่นนั้นก็อาจจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สาเหตุที่จะต้องมีการด าเนินการจัดเก็บที่ไม่เท่ากัน
ตามแต่สิ่งปลูกสร้างและการด าเนินการทางเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้น 
เนื่องจากจะต้องจัดเก็บเพ่ือน าไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้งาน เช่น ระบบระบายน้ า ถนน เป็นต้น ซ่ึงท าให้พ้ืนที่ที่ มีการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สูงก็จะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองควบคู่กันไปด้วย แต่อย่างไรก็
ตามผู้เขียนมีความเห็นเพ่ิมเติมเป็นข้อวิพากษ์ว่ าตามความเป็นจริงแล้วผลกระทบหรือความเส่ือม
โทรมน้ันเราไม่ สามารถ ท่ีจะตี กรอบเป็นลักษณะของการขีด เส้นแบ่ง ได้  พ้ืนท่ี ใด ท่ีมี การใ ช้
สาธารณูปโภคมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อเขตพ้ืนท่ีอ่ืนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น เทศบาลแห่งหนึ่งเป็น
เขตพ้ืนที่ทางอุตสาหกรรม มีการขนส่งสินค้าเป็นจ านวนมาก ถนนที่เสียหายอาจจะไม่ได้เสียหายเฉพาะใน
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พ้ืนที่เทศบาลนั้นแต่ยังส่งผลต่อพ้ืนที่อ่ืนด้วย อีกตัวอย่างหนึ่งผู้ เขียนจะยกตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่
กล่าวคือโครงการไนท์ซาฟารี8 จังหวัดเชียงใหม่ การใช้น้ าและพ้ืนที่ป่า ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
คนในหลายเขตพ้ืนที่ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีกระจายเป็นวงกว้าง เป็นต้น  

 จากเนื้อหาในส่วนนี้ผู้เขียนมีความต้องการในการสื่อให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บรายได้
ที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ า และความไม่สอดคล้องกันกับปัญหาในสองประเด็นหลักๆคือ การวางข้อบัญญัติ
ตามกฎหมายที่ไม่สามารถครอบคลุมความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และ
ประเด็นของความแตกต่างของพ้ืนที่ท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ อ่ืนและส่งผลต่อการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอต่อ
การจัดการสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์พร้อมในพ้ืนที่ 

  แนวทางในการสร้างรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ถ้ากล่าวถึงการสร้างรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีการน าเสนอไว้อย่างหลากหลาย
ทั้งในส่วนของนักวิชาการในประเทศและนักวิชาการต่างประเทศ ซ่ึงจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการ

คลังท้องถิ่นที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้เขียนขอน าเสนอข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้  

   ในประเด็นแรกจากการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังท้องถิ่นจะพบปัญหาที่ส า คัญที่ผู้ เขียนได้
น าเสนอไปแล้วได้แก่ ปัญหาที่เก่ียวข้องกับความเหลื่อมล้ าในการจัดเก็บรายได้ รวมถึงกฎหมายข้อบัญญัติ
ที่ท าให้ท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ท่ีมีความแตกต่างกันนั้น ไม่สามารถน า การถ่ายโอนภารกิจมาใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อก าหนดตามภารกิจบางประการไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและการ
จัดการของท้องถิ่นนั้น ซ่ึงผู้เขียนน าเสนอว่าการออกกฎหมายข้อบัญญัติควรที่จะมีความยืดหยุ่นและ
ค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่ของท้องถิ่นสามารถดึงศักยภาพใน
การบริหารงานคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีความคล่องตัว มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะพ้ืนที่ ตามค ากล่าวของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548)9 การศึกษาหาค าตอบ ค าตอบนั้นเองเป็นเรื่อง
ของเรา ปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีวิธีคิดและมีมุมมองที่จะสร้างความเข้าใจเหล่านั้นหรือเปล่า เพราะสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปมีความหลากหลายซับซ้อนมากมาย ถ้าเราให้ค าตอบฟันธงลงไปก็อาจผิดที่ผิดทางได้ จึงกลา่ว
ได้ว่า อานันท์ กาญจนพันธุ์ ได้เน้นในเรื่องของความหลากหลายของพ้ืนที่ที่ มีลักษณะที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการต่างประเทศได้แก่ ริชาร์ด เอ. มัสเกรฟ และ เพ็กกี บี . มัสเกรฟ (Richard A. 
Musgrave and Peggy B. Musgrave) ก็ได้มองเห็นในประเด็นเดียวกัน  ที่แย้งว่าการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บภาษีและใช้จ่ายไม่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ เนื่ องจากการ
ใช้นโยบายการกระจายรายได้จะต้องเป็นนโยบายที่กระทบต่อประชากรในประเทศทุกคนเหมือนๆ กัน ถ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้นโยบายกระจายรายได้ จะเป็นการใช้นโยบายเฉพาะบางส่วนของประเทศ 
                                                                 
8 โครงการไนท์ซาฟารี โครงการสวนสัตว์กลางคืน เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม่ 
9
 อานันท์ กาญจนพันธ์ุ นักวิชาการทางมานุษยวิทยา 
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ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเผชิญกับปัญหาประชากรโยกย้ายถิ่นฐาน และในที่สุดนโยบาย
การกระจายรายได้ของท้องถิ่นจะไม่มีประสิทธิภาพ ในประเด็นดังกล่าวริชาร์ด เอ. มัสเกรฟ และ เพ็กกี บี . 
มัสเกรฟ (Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave) มองว่าการกระจายเพียงอย่างเดียวก็อาจจะ

ไม่ส่งผลดีต่อการคลังท้องถิ่นครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ จะต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมในความหลากหลาย  

ในประเด็นต่อมาผู้เขียนจะขอน าเสนอในส่วนของแนวทางแก้ไขเป็นข้อเสนอที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถที่จะน าไปใช้ไปปฏิบัติได้ในพ้ืนที่ตนเอง ซ่ึงได้แก่การสร้างนวัตกรรมทางการคลัง ซ่ึงในส่วน
ของนวัตกรรมทางการคลังนั้นท้องถิ่นสามารถที่จะด าเนินการได้และสร้างได้ทั้งในส่วนของนวัตกรรมในการ
เพ่ิมรายได้ รวมถึงนวัตกรรมในการลดปัญหาในการใช้รายจ่าย ซ่ึงสามารถเสนอแนวทางในการสร้าง

นวัตกรรมทางการคลังได้ดังนี้  

1.การเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ กล่าวคือ การสนับสนุนให้ท้องถิ่นได้ใช้พ้ืนที่สาธารณะที่มี
อยู่ในท้องถิ่นด าเนินการจัดต้ังหน่วยงาน เพ่ือประกอบกิจการในท้องถิ่นเอง เช่น การใช้พ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่
สาธารณะที่เป็นของส่วนรวม ร่วมกันเปิดกิจการ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นลงทุนเพ่ือให้เกิด
รายได้เพ่ิมเติมเป็นเทศพาณิชย์ ซ่ึงในการด าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว นอกจากที่จะช่วยในการเพ่ิมรายได้
ให้กับท้องถิ่นแล้วนั้น ยังช่วยให้ท้องถิ่นได้มีการบริหารจัดการด้วยตนเองมากขึ้น ข้อส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือเป็นการจ้างงานคนในท้องถิ่นในส่วนของนวัตกรรมในการเพ่ิมรายได้นั้นผู้ เขียนน าเสนอในประเด็นการเปดิ
โอกาสให้ท้องถิ่นสามารถที่จะด าเนินการในส่วนของพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ของตนในการประกอบกิจการที่
เป็นส่วนรวมได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในการลงทุนและผลประกอบการที่ได้ว่ามีความเหมาะสม
และช่วยในการเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่นหรือไม่ ซ่ึงตามก าหมายในมาตรา 28 ก าหนดไว้ว่าอาจมีรายรับหรือ
รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎเกณฑ์ข้อกฎหมายที่
เหมาะสมชัดเจนก็สามารถเป็นแนวทางในการเพ่ิมรายรับของท้องถิ่นได้ 

 2.การใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอแนวทางในการเพ่ิม
รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังท้องถิ่นในส่วนของความ
แตกต่างของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ของเขตเทศบาลที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบต่อเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ซ่ึง
ได้มีนักวิชาการได้น าเสนอไว้ในการแก้ไขปัญหาการคลังท้องถิ่นดังกล่าวและน าไปสู่การเพ่ิมรายรับและ
กระจายรายได้ให้เท่าเทียมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2553) ได้
กล่าวถึงภาษีสิ่งแวดล้อม น่าจะเป็นฐานภาษีแบบใหม่ซ่ึงส าคัญอย่างยิ่งในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน 
เนื่องจากพิษภัยจากมลพิษจากโรงงาน สถานประกอบการ ร้านค้า บ้านเรือน สิ่งที่ส า คัญคือจะต้องสร้าง
หลักการ “ผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters pay principle) ” ผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบอย่างครบถ้วน 
(Extended producers’ responsibility) ซ่ึงเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการก ากับ 
และควบคุมอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ ในกรณีที่ท้องถิ่นมีบริษัท โรงงาน แหล่งการผลิตต่างๆ เข้ามาด าเนิน
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กิจการในท้องถิ่น โดยเบื้องต้นย่อมอาจจะท าให้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และน าไปสู่ปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น การใช้หลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters pay principle) 
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยก ากับและควบคุมท าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร
มากขึ้น เนื่องจากจะต้องเสียภาษีสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจาก
ท้องถิ่นจะลดปัญหาความขัดแย้งที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น
จากการเก็บภาษีจากผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยในยุคปัจจุบนันัน้เอ้ือ
ต่อการลงทุน และมีการขยายฐานการผลิตกระจายในหลายๆพ้ืนที่มากขึ้น ซ่ึงในหลายๆประเทศในยุโรปได้มี
การด าเนินการในประเด็นดังกล่าวไปแล้ว แต่ผู้เขียนยังมองว่านโยบายดังกล่าวยังเป็นรูปธรรมอยู่ เนื่องจาก
จะต้องออกระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และต้องครอบคลุมอยู่ในหลายๆประเด็น แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง
ดังกล่าวก็ช่วยในการเพ่ิมรายได้ที่ดึงมาจากภาคเอกชนเพ่ือเป็นรายรับของท้องถิ่นให้เพ่ิมขึ้นกว่าที่ เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ซ่ึงในประเด็นดังกล่าวผู้เขียนมองว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามองในบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน การด าเนินการในประเด็นดังกล่าวนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยให้รายรับของ
ท้องถิ่นมีจ านวนมากขึ้นแล้วนั้น ยังส่งผลให้ลดการขัดแย้งในพ้ืนที่กรณีในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นพ้ืนที่ท่ีเก่ียวข้อง
ในทางเศรษฐกิจ มักจะมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เสมอ การสร้าง
มาตรการป้องกันปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ

กับคนในชุมชนได้ 

บทสรุป 

 การคลังท้องถิ่นเป็นกระแสที่มีนักวิชาการได้กล่าวถึงและให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้
ยังมีการขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้เขียนมีความเห็นว่าตลอดเวลาที่
เราพยายามแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับรายได้ของท้องถิ่นนั้น เราจะแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ใหญ่อยู่เสมอ เช่น การเพ่ิมอัตราร้อยละการส่งรายรับเข้าสู่ส่วนกลาง หรือการเปลี่ยนรูปแบบการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ การด าเนินการดังกล่าวนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่
แน่นอน และอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยการวิเคราะห์ช่อง
ทางการเพ่ิมรายรับของท้องถิ่น อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยหาทางออกในการบริหารการคลังของท้องถิ่นได้   

ซ่ึงจากการน าเสนอบทความผู้เขียนได้น าเสนอแนวทางพัฒนารายรับของท้องถิ่นโดยมองจากการ
วิเคราะห์ข้อบัญญัติตามภารกิจที่ถูกถ่ายโอนมาให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลัก ซ่ึงตามความเป็นจริงแล้ว
การบริหารการคลังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอาจจะสง่ผล
กระทบต่อระบบหรือการด าเนินการทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้นๆได้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการพัฒนารายรับ
ของท้องถิ่นนั้น บางครั้งเปรียบเสมือนกับ “การพายเรือในอ่าง” หาทางออกไม่เจอจะรอการกลับเปลี่ยนใน
เชิงโครงสร้างก็เกิดขึ้นได้ยาก ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกิดความไม่เท่าเทียมและเหมาะสม การจัดเก็บภาษีใน
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ภาคเอกชนในหน่วยงานเอกชน หรือการปรับปรุงภาษีบางประเภทเช่นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้จ่ายเพ่ิมขึ้น
และตามจริงจากกลุ่มคนมีฐานะก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดรูรั่วภาษี (tax 
loophole) ส่งผลต่อรายได้ของท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ซ่ึงผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าความแตกต่างของแต่ละ
ท้องถิ่น ท้องถิ่นตนเองย่อมรู้ปัญหาของตนดีที่สุด นอกเหนือไปจากนั้น การเปิดช่องทางในการควบคุมก ากับ
ของท้องถิ่น ตามกฎหมายอาจจะเป็นส่วนที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขเรื่องรายรับของท้องถิ่นที่
ส าคัญ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ระบุเปิดช่องให้ท้องถิ่นสามารถสร้างระเบียบข้อบั งคับที่เป็นผลดีต่อ
ท้องถิ่นมากขึ้น การพัฒนารายรับรวมถึงการพัฒนาการคลังท้องถิ่นจึงควรต้องมีการศึกษาสถานการณ์อย่าง
สม่ าเสมอทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีการประเมินผลนโยบายที่ด าเนินการ เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาการ

คลังที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมถูกต้องต่อท้องถิ่นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014  

 
- 315    - 

 

บรรณานุกรม 

 

จรัส สุวรรณมาลา. (2541). การบริหารงานคลังของรัฐ (Public Finance Administration).  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประหยัด หงษ์ทองค า,(2523).การปกครองท้องถ่ินไทย.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพาณิช 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2553). การคลังท้องถ่ิน : รวมบทความวิจัยเพ่ือเพ่ิมพลังท้องถ่ิน. กรุงเทพ. 
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์. (2550). การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถ่ิน (Government Finance and  

Local Finance).กรุงเทพ. โอดียนสโตร์   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบริหารท้องถ่ิน. นนทบุรี   
                           ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2548). ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
Musgrave, Richard A. (1959)  The Theory of Public Finance: A Study in Public  

Economy. New York: McGrawhill. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014  

 
- 316    - 

 

นโยบายประชานิยมกับหน้ีสาธารณะและวินัยทางการคลัง 
Populist Policies with Public Debt and Fiscal Disciplines 

 
นางสาว อระนุช โกศล 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
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บทคัดย่อ 

การบริหารประเทศภายใต้การน าของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
นโยบายตามหลักประชานิยม ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาชน เนื่องจากการด าเนินนโยบายประชา
นิยมได้ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ ซ่ึงจะเป็นภาระทางการคลังระยะยาวในอนาคต การรักษาวินัยทางการคลัง
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ พร้อมทั้งการสร้างความแข็งแกร่งทางการคลัง  ความยั่งยืนทางการคลังและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอีกด้วย 
ค าส าคัญ : หนี้สาธารณะ /  นโยบายประชานิยม / วินัยทางการคลัง 

Abstract 

At present, the national administration under leadership of the government gives 
precedence to following populist policies which are population needs. Since the 
implementation of populist policies causes public debt that will be a long-term fiscal 
burden in the future. Maintaining fiscal disciplines is necessary to maintain the national 
economics stability by controlling spending  budgets to be most beneficial for the 
country as well as building fiscal endurance, permanace and economic stability of the 
country in the long run. 

Keywords:  Public debt / Populist policies / Fiscal Disciplines 
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บทน า   

การพัฒนาประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ยอมรับกันว่าองค์ประกอบที่ส า คัญประการหนึ่งของการ
พัฒนา คือ การมุ่งเน้นถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Economic 
Growth) เป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนา และพยายามเปลี่ยนประเทศให้มีภาวะทันสมัย  และ
กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงการพัฒนาโดยทั่วไปแล้วเป็นการวางแผนเพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการก าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมขยายรายได้ประชาชาติ  ซ่ึงในการพัฒนา
ประเทศนั้น การก าหนดนโยบายของรัฐบาลมีความส าคัญยิ่ง  

การบริหารประเทศภายใต้การน าของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
นโยบายตามหลักประชานิยม ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาชน และเป็นแนวทางในการหาเสียง โดย
การให้ค าม่ันสัญญาต่อประชาชน ซ่ึงนโยบายประชานิยมมุ่งเน้นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ  แต่
ในความเป็นจริงนโยบายพัฒนาประเทศที่มุ่งประโยชน์ของคนทั้งประเทศนั้น  เป็นไปได้ยากที่ทุกนโยบาย
จะให้ประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  เนื่องจากอาจเป็นผลดีกับประชาชนกลุ่มหนึ่งใน
ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์ อีกทั้งนโยบายดังกล่าวต้องเป็นนโยบายที่ส่งผลดีในระยะยาวด้วย 
ไม่เพียงแค่เกิดประโยชน์ในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากการด าเนินนโยบายประชานิยมก่อให้เกิดหนี้
สาธารณะ ซ่ึงจะเป็นภาระทางการคลังในระยะยาวของประเทศ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอเก่ียวกับ นโยบายประชานิยมของรัฐบาลและหนี้สาธารณะ 
ซ่ึงแสดงเนื้อหาตามล าดับดังนี้ 1) หนี้สาธารณะ 2) นโยบายรัฐบาลกับการก่อหนี้สาธารณะ 3) นโยบาย
รัฐบาลกับสถานการณ์รายจ่าย 4) วินัยทางการคลังข้อควรค านึงในการใช้จ่ายของรัฐบาล  5) บทสรุป 
ผู้เขียนคาดหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจทั่วไปในประเด็นนโยบายประชา
นิยมของรัฐบาลกับหนี้สาธารณะ และการจัดการงบประมาณด้วยวินัยทางการคลัง 
 
หน้ีสาธารณะ  
 

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นมีเป้าหมายอยู่หลายประการด้วยกัน คือ เพ่ือให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงการท าให้ประเทศ
สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้วย การก่อหนี้สาธารณะ จึงเป็นเครื่องมือ
ทางการคลังที่รัฐบาลใช้เพ่ือในกรณีการขาดดุลเนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลหามาได้ 
ซ่ึงหนี้สาธารณะได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

หนี้สาธารณะ หมายถึง หนี้ในประเทศและต่างประเทศที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องช าระและเป็น
ภาระของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล  ซ่ึงจะมีผลต่อการใช้จ่ายด้านอ่ืนๆของรัฐบาล  โดยผู้ที่ ต้อง
รับภาระในการช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยคือประชาชนผู้เสียภาษี (พนม ทินกร ณ อยุธยา, 2534) 

หนี้สาธารณะ หมายถึง ข้อผูกพันของรัฐบาลซ่ึงเกิดจากการกู้ยืมโดยตรง และการค้ าประกันเงินกู้
โดยรัฐบาล รวมทั้งเงินปริวรรตที่รัฐบาลรับรอง หนี้สาธารณะแบ่งออกได้เป็น  2 ลักษณะ คือ หนี้
ภายในประเทศและหนี้ต่างประเทศ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2538)  
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อาจกล่าวได้ว่า หนี้สาธารณะ (Public  Debt) หรือหนี้ของรัฐบาล (government  Deb) 
หมายถึงหนี้สินที่รัฐบาลก่อขึ้นเพ่ือน ามาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล  และที่อยู่ในรูปของสัญญาใช้เงินที่
รัฐบาลให้ไว้แก่ผู้ที่รัฐบาลกู้ยืม ว่ารัฐบาลจะจ่ายยืนเงินต้นที่กู้มาพร้อมทั้งดอกเบี้ยจ านวนหนึ่ง  เม่ือครบ
ก าหนดเวลาตามสัญญา ซ่ึงหนี้สาธารณะมีทั้งหนี้ภายในประเทศและหนี้ ต่างประเทศ ซ่ึงประเทศก าลัง
พัฒนามีการออมในประเทศอยู่ในระดับต่ า การสะสมทุนมีน้อย เม่ือต้องการใช้ทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องแสวงหาเงินทุนมาใช้จ่าย เพ่ือด าเนินการในโครงการต่างๆเพ่ือให้
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ซ่ึงเงินที่รัฐบาลกู้หรือหนี้สาธารณะโดยทั่วไปก็จะน าไปใช้จ่ายต่างๆ เช่น เพ่ือใช้
จ่ายในการลงทุน ได้แก่การลงทุนตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉิน เพ่ือน ามาหมุนเวียนใช้หนี้เก่า หรือเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างภาระหนี้ให้มีการกระจายหนี้ ดีขึ้น ( 
Refinancing ) การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีได้แก่การสร้างความสมดุล
ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการรักษาระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  ช่วยลด

ช่องว่างความเจริญระหว่างเมืองกับชนบทเป็นต้น 

 
 นโยบายรัฐบาลกับการก่อหน้ีสาธารณะ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาประเทศหนึ่ง ซ่ึงการบริหารนโยบายส าหรับประเทศก าลัง
พัฒนานั้นมีเป้าหมายหลายประการ เช่น เพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การจ้างงาน  และการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซ่ึงการท าให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  ประเทศ
จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  ซ่ึงประเทศไทย  ได้มีการก าหนดเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ าว รัฐบาลสามารถ
กระท าได้โดยผ่านทางนโยบายต่างๆ ซ่ึงนโยบายที่มีความส าคัญนโยบายหนึ่ง  คือ นโยบายการคลัง ซ่ึง
เครื่องมือของนโยบายทางด้านการคลัง ประกอบด้วย การใช้จ่ายของรัฐบาล  ซ่ึงเป็นมาตรการในการใช้
ทรัพยากรกลับสู่ประชาชน และการเก็บภาษีอากร ซ่ึงเป็นมาตรการในการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐโดย
การโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่รัฐบาล และการก่อหนี้สาธารณะ ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้เพ่ือ
ชดเชยการขาดดุลเนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลหามาได้ 

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 หนี้สาธารณะของประเทศไทย หมายถึงหนี้ หนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้
กู้ และค้ าประกัน หรือเป็นหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง  หนี้สาธารณะ
ประกอบไปด้วย หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลเป็นผู้กู้ รวมไปถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่
รัฐบาลค้ าประกัน แต่เนื่องจากภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 รัฐบาล ได้ก่อหนี้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และได้ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนฟ้ืนฟูฯ (FIDF) และ สถาบันการเงิน รวมทั้ง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้กู้เงินเพ่ือเพ่ิมทุนส ารองระหว่างประเทศจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF) ดังนั้น
นิยามหนี้สาธารณะใหม่จึงหมายรวมถึง เงินกู้เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงิน  แหล่งเงินกู้แบ่ง
ออกเป็นสองแหล่งใหญ่คือภายในและภายนอกประเทศ  แหล่งเงินกู้ภายในเช่น  ประชาชน  ธนาคาร
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พาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินอ่ืน  ๆ เช่นบริษัทประกัน ส่วน
แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นต้น  

ซ่ึงแน่นอนว่าหนี้สาธารณะส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงิน  และการคลังของประเทศ หาก
ประเทศพบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือมีหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นมาก อาจมีผลกระทบต่อนโยบายการเงิน
การคลังของประเทศดังนี้  

1) ผลกระทบต่อนโยบายการเงิน การที่หนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นอาจกระทบต่อนโยบายการเงิน  
เพราะรัฐบาลต้องต้ังงบประมาณเป็นแบบขาดดุลเพ่ือน าเงินไปช าระหนี้ หากรัฐบาลพิมพ์ธนบัตรเพ่ิมจะท า
ให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น และหนี้สาธารณะอาจเบียดบังต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ขึ้นอยู่ กับหลายปัจจัย  ทั้ง
ปริมาณ วิธีการก่อหนี้ วิธีน าเงินที่ได้จากหนี้ไปใช้ ซ่ึงยังไม่มีงานวิจัยใดยืนยันความสัมพันธ์ปริมาณการก่อ
หนี้ กับนโยบายการเงินได้ชัดเจน  แต่ปริมาณกู้เงินจ านวนมากของรัฐ  อาจส่งผลเบียดบังสินเชื่อของ
ภาคเอกชน เนื่องจากอุปทานของสินเชื่อในประเทศมีจ ากัด แต่ถ้าธนาคารกลางแทรกแซง โดยปล่อยเงิน
เข้าสู่ระบบ ปริมาณเงินจะเพ่ิมและขยายสินเชื่อได้ แต่อาจเพ่ิมภาวะเงินเฟ้อ แต่ถ้าปริมาณเงินที่เพ่ิมขึ้น
สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จะไม่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อมากนัก นอกจากนี้แล้ววิธีการ
กู้เงินจากแหล่งต่าง ๆ อาจมีผลกระทบท่ีแตกต่างกัน  เช่น ถ้ากู้จากธนาคารกลาง หรือจากต่างประเทศ 
จะไม่เบียดบังความต้องการสินเชื่อจากภาคเอกชนมากนัก  เพราะเป็นการเพ่ิมเม็ดเงินใหม่ให้ไหลเข้าสู่
ระบบเท่ากับจ านวนที่ขาดดุล แต่อาจกระทบภาวะเงินเฟ้อได้ โดยเฉพาะการกู้จากธนาคารกลาง  เพราะ
เป็นการเพ่ิมปริมาณเงิน  ส่วนการกู้เงินจากต่างประเทศเหมาะสมกับโครงการลงทุนต่างๆ  ที่ต้องใช้
เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ ดังนั้นควรมีการกู้จากต่างประเทศบ้าง  ตามสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายและการน าเข้า ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ  

2) ผลกระทบต่อนโยบายการคลัง หนี้สาธารณะของประเทศที่เพ่ิมขึ้นอาจกระทบต่อนโยบายการ
คลังของรัฐบาล คืออาจเบียดบังงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สาธารณะ 
ท าให้มีภาระต้องจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ซ่ึงอาจท าให้งบพัฒนาประเทศเหลือน้อยลง  และหนี้
สาธารณะอาจกระทบต่อการออกกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะ ซ่ึงประเด็นส าคัญเก่ียวกับหนี้สาธารณะ 
คือ หนี้สาธารณะเป็นภาระต่อเงินภาษีอากรของประชาชนทุกคน ดังนั้นรัฐบาลควรมีการควบคุมรายจ่าย
ประจ า ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการเงินให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง  เพ่ือให้ฐานะการคลัง
เกินดุลภายในระยะปานกลาง ท าให้หนี้สาธารณะและภาระหนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  สามารถบริหาร
จัดการได้ 
 
นโยบายประชานิยมกับสถานการณ์รายจ่าย 
 

นโยบายประชานิยมเดิมที เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นโดยประชาชนทั้งประเทศและเพ่ือประชาชนทั้ง
ประเทศ ซ่ึงโดยพ้ืนฐานแล้ว ค าว่า “ประชานิยม” มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน  “Populus” หมายถึง
ประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ นโยบายประชานิยมแบบด้ังเดิมยังมีความหมายตรงกับการพัฒนา
ประเทศในทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นการพัฒนาโดยการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นจะถูกกระจายไปยังประชาชนทุกคน เช่น การจัดสรรสินค้าสาธารณะ
ซ่ึงเป็นสินค้าที่ประชาชนสามารถบริโภคร่วมกันได้  
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ส าหรับประเทศไทยนั้น นโนบายประชานิยมของรัฐบาลปัจจุบัน ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ และมี
ความเสี่ยงจะเพ่ิมมากขึ้นจากนโยบายประชานิยมเนื่องจากทุกครั้งที่ มีการเลือกต้ัง พรรคการเมืองจะคิด
โครงการใหม่ๆ เพ่ือให้น่าสนใจมากกว่าคู่แข่งและเรียกคะแนนเสียง หากเป็นนโยบายประชานิยมที่มีความ
จ าเป็น เช่น เรื่องการศึกษา การสาธารณะสุข การใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินก็สมควรแก่เหตุ แต่ถ้า
เป็นนโยบายประชานิยมที่ไม่จ าเป็นมากนัก เช่น โครงการรถคันแรก ควรจะต้องมีกรอบกติกาที่ชัดเจนใน
การกู้เงินก่อหนี้สาธารณะ หรือเกิดจากการเก็บภาษีหรือลดรายจ่ายซ่ึงจะไม่ก่อความเสี่ยงด้านหนี้
สาธารณะ นอกจากนี้ ควรมีข้อก าหนดเวลาพรรคการเมืองหาเสียงโดยใช้นโยบายประชานิยม ควรจะมี
กติกาว่าพรรคการเมืองจะต้องประกาศให้ชัดเจนว่าแต่ละนโยบายที่น าเสนอจะต้องใช้เงินเป็นจ านวน
เท่าใด และน าเงินจากแหล่งใดมาใช้ เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงที่มาว่านโยบายประชานิยมไม่ใช่ของฟรี
ตามที่ประชาชนเข้าใจ และควรมีการแก้รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐบาลเสนอเป้าหมายรายได้แต่ละปี  และ
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีต่อรัฐสภาทุกปี 

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในยุคปัจจุบันที่ได้แถลงไว้ ถูกมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมซ่ึง
ส่วนมากจะอยู่ในส่วนที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและนโยบายใหม่  ๆ นโยบายประชานิยม หลังจ ากได้รับ
เลือกต้ังในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 รัฐบาลพรรคเพ่ือไทย มีนโยบายประชานิยม ออกมาตามที่ได้สัญญา
ไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกต้ังโดยให้เหตุผลถึงความจ าเป็นว่าเป็นการช่วยเหลือคนจน และผู้ มีรายได้น้อย  
โดยในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลเดินหน้าโครงการประชานิยมตามที่ได้สัญญาไว้ โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร  นัก
เศรษฐศาสตร์อาวุโส ได้ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการประชานิยม ว่าในปี 2555 จะมีค่าใช้จ่าย หรือสูญเสีย
รายได้จากโครงการประชานิยมเหล่านี้สูงถึง 6.71 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของจีดีพี โครงการที่
ธนาคารโลกคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดคือ โครงการจ าน าข้าว ที่ ต้ังราคารับจ าน าสูงกว่าราคาข้าวใน
ตลาดโลกประมาณร้อยละ 50 หรือประมาณ 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อข้าวสาร 1 ตัน ในฤดูกาลเก็บเก่ียว 
2554/2555 และจากข้อเท็จจริงที่รัฐบาลยังไม่มีการขายข้าวออกจากคลังสินค้าได้เลย  ตัวเลขขาดทุน
โครงการของปีนี้จึงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ที่ไม่มีการหักรายได้จากการขายข้าวออกจ าน วน 
3.76 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของจีดีพีปีต่อไป ขณะที่โครงการประชานิยมอ่ืนๆ ธนาคารโลกได้
ประเมินโดย น าตัวเลขเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เช่น กระทรวงการคลัง มา
คิดค านวณอาทิโครงการยกเว้นภาษีส าหรับผู้ ซ้ือบ้านหลังแรก ที่ เริ่มต้นต้ังแต่เดื อน ก.ย. 2554 – ธ.ค. 
2556 ที่คาดการณ์ว่ารัฐจะเสียรายได้จากทั้งโครงการ 12,000 ล้านบาท โครงการลดภาษีรถยนต์คันแรก 
ที่มีระยะเวลาต้ังแต่ 16 ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2555 คาดว่าจะท าให้รัฐสูญรายได้ 80,000 ล้านบาท การเพ่ิม
รายได้ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างทั่วไป ที่ เริ่มมาต้ังแต่ 1 ม.ค. 2555 ธนาคารโลกคาดว่าต้องใช้
งบประมาณ 18,000 ล้านบาทในปี 2555 และเพ่ิมเป็น 23,000 ล้านบาทในปี 2556 โครงการพักช าระ
หนี้ส าหรับลูกหนี้ ดี 3 ปี ที่ เริ่มต้ังแต่ 1 ต.ค. 2555 – 31 ส.ค. 2558 คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุน 15,000 ล้านบาทต่อปี ด้านมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ และลดค่าใช้จ่าย การลดภาษีรายได้นิติ

http://thaipublica.org/investigations/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://thaipublica.org/2012/12/the-first-car-policy/
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บุคคล ที่เริ่มต้ังแต่ 1 ม.ค. 2555 คาดว่ารัฐจะเสียรายได้ประมาณ 52,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 
2555 และ 74,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2556 การลดภาษีน้ ามันดีเซล ต้ังแต่เดือน เม.ย. 2554 – 
ธ.ค. 2555 และมีมติ ครม. ให้ต่ออายุการลดภาษีอีกไปถึง ม.ค. 2556 มีการประเมินว่ารัฐจะเสียรายได้
ประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อเดือน ในปี 2555 ตลอดทั้งปี รัฐจึงสูญเสียรายได้จากการลดภาษีน้ า มันดีเซล
ประมาณ 1.08 แสนล้านบาท โดยการอุดหนุนด้านพลังงานอ่ืนๆไม่ถูกน ามาคิดรวมเนื่องจากการลดภาษี
น้ ามัน ดีเซลมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดด้านพลังงาน ขณะที่โครงการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ที่
เริ่มแจกมาต้ังแต่เดือน พ.ค. 2555 รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณในปี 2555 เป็นจ านวน 16,000 ล้านบาท

และอีก 12,000 ล้านบาทจากงบประมาณปี 2556 

 

  ที่มา : http://thaipublica.org/2012/12/world-bank-populist-policy/ 

จากข้อมูลทั้งหมดเป็นประมาณการเบื้องต้นที่ธนาคารโลกท าในเดือนธันวาคม 2555 ซ่ึงแสดงให้
เห็นผลจากค่าใช้จ่ายในโครงการประชานิยมที่ส่งผลให้ในปี 2555 หนี้สาธารณะของประเทศไทยจะอยู่ที่ 
45% ของจีดีพี และเพ่ิมขึ้นเป็นเกือบ 50% ในปี 2556 จากเงินกู้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลในปี 2556 ที่เป็น
การกู้เพ่ือใช้ในโครงการเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบริหารจัดการน้ าที่จะมีมูลค่าสูง
ถึง 3.5 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของจีดีพี ซ่ึงธนาคารโลกระบุว่า หนี้สาธารณะในระดับ
ดังกล่าวยังไม่ถือว่าสูงมาก และโครงสร้างหนี้กว่า 90% เป็นหนี้ภายในประเทศ และเป็นหนี้ระยะยาว  หาก
มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ธนาคารโลกเชื่อว่าจะยังไม่น่าเป็นห่วงแต่การใช้จ่ายในโครงการประชา
นิยม แม้ว่าตัวเลขประมาณร้อยละหนึ่งของโครงการจ าน าข้าว อาจจะไม่ส่งผลเสียหายมากนักในปัจจุบัน
แต่ในอนาคตหากยังมีการใช้จ่ายในโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตต่อไป  เรื่อยๆ จะเป็นการเสีย

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/12/Presentation1_Page_1.jpg
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โอกาส หากน าเงินจ านวนนี้ไปใช้ในโครงการอ่ืนที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ก็
จะท าให้เกิดรายได้ที่สามารถน าไปใช้หนี้ต่อได้  

จากข้อมูลจะพบว่ารัฐบาล มีการน างบประมาณจ านวนมหาศาลในโครงการประชานิยมและเป็น
การก่อหนี้สาธารณะเป็นจ านวนมาก รัฐบาลจะต้องวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้ดี เพราะหาก
บริหารจัดการไม่ดี นอกจากจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ช่วยเหลือคนจน และผู้ มีรายได้น้อยแล้ ว 
งบประมาณดังกล่าวจะกลายเป็นภาระทางการคลัง จากข้อมูลที่กล่าวมาจะพบว่าทางรายจ่ายของรัฐตาม
นโยบายประชานิยมเพ่ิมขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีรายรับที่จ า กัด  หากรัฐบาลยังไม่ปรับเปลี่ยน
มาตรการทางการคลัง ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะน าไปสู่ปัญหาในการบริหารการคลังและงบประมาณ  
เช่น รัฐบาลอาจไม่มีเงินเพียงพอส าหรับใช้จ่ายทั้งในส่วนของรายจ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือการช าระหนี้และ
ภาระผูกพันต่างๆ และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน อันส่งผลในทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระยะยาว ความน่าเชื่อถือในการก่อหนี้สาธารณะเพ่ือการชดเชยการขาดดุลงบประมาณจะลดน้อยลง  ซ่ึง
จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมสูงขึ้น  ย่อมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้คนรุ่นหลังต้องแบก
รับภาระหนี้สาธารณะ ที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นผู้ก่อขึ้น ซ่ึงความเสี่ยงทางการคลังในปัจจุบันสาเหตุประการ
หนึ่งเนื่องจากระบบการบริหารงานคลังสาธารณะของไทยขาดกฎกติกาที่ก ากับพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
รัฐบาลที่รัดกุม กฎหมายทางการคลังให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยมิต้องขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาและขาดการก าหนดถึงการรายงานข้อมูลทางการคลังให้สาธารณชน ได้รับทราบ 
ดังประสบการณ์จากประเทศที่พัฒนาแล้วในทางยุโรปจ านวนมาก ต่างผ่านประสบการณ์การล้มเหลวจาก
การที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายอย่างเกินตัวจนมีระดับหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูง หากแต่ประเทศเหล่านี้ ก็ได้ผ่าน
ยุคสมัยของการปฏิรูประบบบริหารงานคลังโดยการมุ่งเน้นให้รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยทางการคลัง มีกฎหมาย
ที่ก าหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลด้านการคลังอย่างเปิดกว้าง ก าหนดให้รัฐบาลรายงานผลตรวจสอบ
การใช้จ่ายสาธารณะทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และพัฒนากลไกตรวจสอบต่างๆ ได้อย่าง
เข้มแข็งและตรงไปตรงมา ประเทศไทยคงต้องเริ่มตระหนักอย่างจริงจังว่าจะพัฒนากลไกในการก ากับดูแล
การบริหารงานคลังภาครัฐเช่นใด เพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารงานมิได้ใช้ช่องว่างเหล่านี้ไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม 

วินัยทางการคลังข้อควรค านึงในการใช้จ่ายของรัฐบาล 

แนวคิดเรื่องวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) ได้รับความสนใจมาต้ังแต่ในอดีตมาจนถึงใน
ปัจจุบัน เนื่องจากวินัยทางการคลังมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการจัดท าและบริหารงบประมาณของรัฐบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ความหมายอย่างกว้างของ
ค าว่า วินัยทางการคลัง เม่ือแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพบว่า  วินัย หมายถึง ระเบียบ
ส าหรับก ากับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนค าว่า  การคลังสาธารณะ หมายถึง 
การจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณแผ่นดินของประเทศ  ดังนั้น ความหมายของค าว่า  วินัย
ทางการคลัง จึงหมายถึง ระเบียบแบบแผนที่ใช้ ก า กับการจัดการ  การเงิน การคลังและงบประมาณ
แผ่นดินของประเทศ นอกจากนี้แล้วยังมีนักวิชาการให้ความหมายของวินัยทางการคลังไว้ดังนี้ 
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วินัยทางการคลัง หมายถึง การดูแลให้รายจ่ายสาธารณะและข้อผูกพันทางการเงินของรัฐบาลทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สมดุลกับขีดความสามารถในการจัดหารายได้ของรัฐบาล  (จรัส 
สุวรรณมาลา, 2546) 

วินัยทางการคลัง หมายถึง ความสามารถของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพในการด าเนินการ
ทางด้านการเงินเพ่ือใช้จ่ายประจ า และความแข็งแกร่งทางการคลังในระยะยาว  โดยวินัยทางการคลัง
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ด้านงบประมาณระยะปานกลาง กลไกในการรักษาความเข้มแข็งทางการคลัง 
และเสถียรภาพของวัฎจักรเศรษฐกิจ (Yilin Hou, 2003) 

จากนิยามและความหมายของ วินัยทางการคลัง จากแนวคิดข้างต้นอาจสรุปได้ว่า วินัยทางการ
คลัง เป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการควบคุมดูแลการด าเนินงานทางการคลังของรัฐบาล  ด้าน รายได้ 
รายจ่าย ดุลการคลัง หนี้สิน ตลอดจนภาระทางการคลังอ่ืนๆ ของรัฐบาล ในการที่จะรักษาวินัยทางการ
คลัง รัฐบาลจะต้องควบคุมดูแลผลการด าเนินงานทางการคลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  กฎเกณฑ์ 
กฎหมาย หรือเป้าหมายที่รัฐบาลได้ก าหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด ซ่ึงหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นอาจ
ก าหนดอยู่ในรูปของตัวชี้วัดเชิงตัวเลข  (Numerical Indicators) หรือแนวทางในการบริหารการ
ด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ควรก าหนดเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น วินัยทางการคลัง จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายหลักในการควบคุมดูแลและการสร้างความ
แข็งแกร่ง ความยั่งยืนทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว ซ่ึง
รัฐบาลควรค านึงถึงในการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ ซ่ึงหลักการรักษาวินัยทางการคลังโดยพ้ืนฐาน  คือ 
ภาครัฐบาลต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว หากจ าเป็นต้องใช้จ่ายจะต้องหารายได้มาให้เพียงพอกับการใช้จ่าย  หรือ
หากจะก่อหนี้ก็ควรก่อหนี้แต่พอสมควรและสามารถบริหารจัดการหรือช าระหนี้คืนได้ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระ
ต่องบประมาณในอนาคต  
 
สรุป 
 

การก่อหนี้สาธารณะตามนโยบายประชานิยม  มีทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศ  ซ่ึงผลดี คือ 
รัฐบาลสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ขณะที่รายได้รัฐบาลไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการพัฒนา
ประเทศรัฐบาลสามารถน าเงินที่ได้จากการกู้ยืมซ่ึงเป็นการสร้างหนี้สาธารณะ มาใช้ในการเพ่ิมระดับอุป
สงค์รวมของประเทศได้โดยผ่านทางการใช้จ่ายของรัฐบาล ซ่ึงสามารถช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและท าให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ทางหนึ่ง หากรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะมากเกินไปก็อาจส่งผลเสีย  คือ 
เม่ือรัฐบาลมีการกู้ยืมหนี้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  จะเป็นการสร้างภาระทางการคลัง 
เนื่องจากต้องช าระหนี้คืนเงินต้นและดอกเบี้ย ท าให้งบประมาณส่วนที่เหลือส าหรับการใช้จ่ายในกิจกรรม
อ่ืนลดลง อีกทั้งยังเป็นข้อจ ากัดในการบริหารประเทศด้วย เนื่องจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ขีด
ความสามารถในการก่อหนี้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจถูกจ ากัดลง ซ่ึงหากรัฐบาลสร้างหนี้สาธารณะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
อาจก่อให้เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะได้  

การก ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านการคลัง (Fiscal Management) ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ทางการคลังที่ส าคัญในการก าหนดและด าเนินนโยบายและมาตรการด้านการคลังต่างๆของรัฐบาล  เพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหรือแก้ไขปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ หากรัฐบาลมีการบริหารจัดการด้าน
การคลังโดยขาดการรักษาวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) อาจท าให้รัฐบาลมีการขาดดุลการคลัง 
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(Fiscal Deficit) รวมไปถึงการกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สาธารณะในระดับที่สูงเกินความจ าเป็น  อาจส่งผล
ให้ฐานะทางการคลังของรัฐบาลแย่ลงเรื่อยๆ  และหนี้คงค้างในระดับสูงขึ้นอาจท าให้รัฐบาลไม่มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดวิกฤติหรือไม่สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปในทิศทางที่
ต้องการได้ ในทางตรงกันข้าม หากรัฐบาลสามารถบริหารจัดการด้านการคลังโดยรักษาวินัยทางการคลัง
ให้สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  และมีลงทุนเพ่ือความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  (Sustainable Growth) การหลีกเลี่ยงการขาดดุลการคลัง  หรือการก่อหนี้
สาธารณะที่มากเกินความจ าเป็น รวมไปถึงรักษาระดับหนี้คงค้างให้ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปได้  รัฐบาล
ย่อมมีศักยภาพในการเข้าไปแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปในทิศทางที่
ต้องการได้มากขึ้น 

ดังนั้น การรักษาวินัยทางการคลังจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมห
ภาคของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลจะต้องควบคุมดูแล การด าเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
โดยค านึงถึงการด าเนินงานทางการคลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  กฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือเป้าหมายที่
รัฐบาลได้ก าหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด ประเด็นที่ส าคัญคือรัฐบาลไม่ควรก าหนดเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ ง่าย
ต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงบประมาณ เพ่ือการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศในระยะยาว ซ่ึงวินัยทางการคลัง จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายหลักในการควบคุมดูแลและการสร้าง
ความแข็งแกร่ง ความยั่งยืนทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
บทคัดย่อ 

 
นับเนื่องจากการก้าวเข้ามาของโลกาภิวัตน์ได้ส่งอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วโลก  สภาวะโลกที่ ไร้

พรมแดนและส่งผลท าให้เกิดการแข่งขันกันมากกว่าที่จะศึกษาเปรียบเทียบซ่ึงกันและกัน  และยังได้ส่งผล
ให้ความต้องการในสินค้าและบริการจากท้องถิ่น กลายเป็นวัตถุดิบส าคัญ เพ่ือใช้ในการ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ความต้องการจากสังคมเหล่านี้ ส่งผลสืบต่อไปยังท้องถิ่นว่า ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความเป็นไปได้หรือยังที่จะรองรับความต้องการจากสังคม หรือในทุกวันนี้  เพียงแค่ภาคท้องถิ่น
ได้เป็นไปตามรูปแบบที่ส่วนกลางก าหนด ก็แลดูจะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ในการปรับบทบาทของภาคท้องถิ่น
แล้ว บทความนี้จึงใคร่ขอเสนอในมุมมองของภาควิชาการที่ยังคงใช้ตัวเลข สถิติ ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาเพ่ืออธิบายถึงความเป็นได้ของภาคท้องถิ่นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการได้เป็นของภาคท้องถิ่นในอนาคต 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นได้ของภาคท้องถิ่นในด้านการบริหารการคลัง ประกอบด้วย 
ความมีวินัยในด้านรายจ่าย ความยืดหยุ่นในเชิงการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในเชิงปริมาณ หากแต่ ความได้เป็นของภาคท้องถิ่นในด้านการบริหารการคลัง ที่ควรจะต้องมี
เพ่ือการเสริมภูมิให้การคลังภาคท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ความเข้าใจในศักยภาพขององค์กร
ตนเอง ความมีวินัยในด้านรายได้ ทัศนคติการคลังแบบก้าวหน้า การเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นอ่ืนในเชิงระนาบ และปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนในรูปแบบใหม่  

อย่างไรก็ตาม แม้ปรัชญาด้านการปกครองท้องถิ่นมีเนิ่นนานต้ังแต่สมัยนครรัฐเอเธนส์ ดังปรากฏ 
ว่า “เราจะพยายามสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น เราจะเปลี่ยนเมืองของเรามิให้
น้อยหน้า และต้องท าให้ดีกว่าและวิเศษยิ่งกว่าที่บรรพชนได้มอบให้เรา ” นั้น จะยังคงเป็นจริงในภาค
ท้องถิ่น            ในกาลปัจจุบันก็ตาม หากแต่วิธีทางของการ ท าให้ดีกว่าและวิเศษยิ่งกว่า นั้น 
จ าเป็นต้องให้ภาคท้องถิ่นรู้สึกถึงการเดินทางร่วมกัน มิใช่ต่างองค์กรต่างก้าวเดิน เพร าะแม้ศักยภาพและ
ข้อจ ากัดของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การตุ้มพ่ี โฮมน้องกัน ยังคงเป็นเรื่องที่
เหมาะสมในเชิงการสร้างขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะร่วมคิด
เรียนรู้ที่จะเป็นไปให้ได้  บนพ้ืนฐานของความเป็นได้และความได้เป็น  
 
 
ค าส าคัญ คลังท้องถิ่น, ขีดความสามารถทางการคลังท้องถิ่น 

 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014  

 
- 327    - 

 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
เพ่ือรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1 ) เพ่ือส ารวจการรับรู้และความ
พร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  2 )  เพ่ือ
ศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ มีต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 3)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย  4 ) เพ่ือจัดท าแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
คือ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ และเกษตรกร จ านวน 400 คน ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
นครปฐม และสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างจังหวัดกาญจนบุรี มีการรับรู้และความพร้อม
ของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับการรับรู้ปานกลาง ส่วนจังหวัดนครปฐม ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี มีการรับรู้น้อย โดยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเม่ือมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้ได้รับผลกระทบในด้านดีระดับมาก 2) ภาพรวมศักยภาพชุมชน/ความพร้อม
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านความรู้และทักษะในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า ชุมชนทั้ง 4 จังหวัดมีความพร้อมทั้งค่อนข้างน้อย 3 ) ผู้วิจัยได้น าประเด็น ต่าง ๆ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเสนอแนะมาจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้ 5 ประเด็น เพ่ือเสนอแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน ได้แก่ ก) การจัดกิจกรรมอบรมและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน ข ) ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม ค) ส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน ง) มุ่งเน้นการจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม  จ) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ค าส าคัญ เศรษฐกิจชุมชน, ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้, กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, ประชาคมเศรษฐ
อาเซียน 
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Abstract  
 

The objectivs of this study are: 1) to survey the perception and readiness of 
communities in the Lower Central Region 1. 2) to study the potentials of community 
economy in provinces of the Lower Central Region 1 towards Southern Economic 
Corridor Development Protect to Asean Economic Community (AEC). 3) to survey the 
opinion on provincial development of the Lower Central Region 1 for upcoming Asean 
Economic Community (AEC) and highway construction project to Dawei Deep Sea Port .  
4) to provide the proper guidance for future community potential development . The 
samples in this study comprises 400 people from different occupations i .e. government 
officers, entrepreneurs, service industry workers and farmers in Kanchanaburi, Ratchabur i, 
Nakhon Pathom and Suphan Buri provinces. The results of this study revealed that 1) 
people living in Kanchanaburi perceived and got ready for Asean Economic Community 
(AEC) at moderate-level, whereas people living in Nakhon Pathom , Ratchabur i , and 
Suphan Buri provinces showed at low-level perception. However , major ity of people 
believed that Asean Economic Community will affect them in positive way (High-level 
positive impact) 2) In general, the potentials and readiness of communities such as 
economy, social and cultural situation, knowledge and skills for upcoming Asean 
Economic Comunity (AEC) showed that communities in four provinces were still low -
level 3) All suggestions gathered from all subjects can be classified into 5 different major 
groups for community potential development in the future. Five major aspects of 
suggestions were a) training program and knowledge circulation among communities b ) 
law amendment and regulation changes when appropriate c) encouragement of tranding 
and investment d) social and environmental management e) encouragement and 
budgeting for the public readiness of upcoming Asean Ecomonic Community (AEC). 
Key words: Community economy, Southern Economic Corridor, Lower Central Region 1, 
Asean Economic Community 
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บทน า 
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกของอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ ด้วยระยะเวลาที่เหลืออีกไม่
นานนัก ท าให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการรวมตัวกันครั้งนี้  
โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาและธุรกิจ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจและเยาวชนให้
ได้มากที่สุด ส่วนของภาคประชาชนแม้มีสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ แต่หลายคนยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่
เก่ียวกับตนเอง แต่การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนนั้นย่อมมีผลมาถึงประชาชนทุกคนในทุกประเทศที่
เป็นสมาชิก ภาคประชาชนเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้การด าเนินงานในครั้งนี้ประสบ
ผลส าเร็จได้อย่างดี เพราะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการ
ปรับเปลี่ยนการท างานของประชาชนในภูมิภาค การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกหรือง่ายขึ้น การเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรของกันและกัน การเป็นประตูสู่การค้าและการลงทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก การ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าการเกษตรที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ค่าจ้างแรงงานที่อาจส่งผล
ต่อการจ้างงานในอนาคต ชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยทั้งเพ่ือท่องเที่ยว ลงทุนแล ะท างาน 
การกลืนกันทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนตามสมควร และเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
และกาญจนบุรี เป็นกลุ่มที่อยู่ในเส้นทางของแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  (Southern Economic 
Corridor) ที่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน โดยมีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประตูสู่ทวาย
ซ่ึงเป็นแหล่งของการลงทุนพัฒนาท่าเรือน้ าลึก นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนด้วย และเพ่ือไม่ให้กลุ่มจังหวัดนี้ เป็นเพียง
ทางผ่านของเส้นทางการค้าและการลงทุน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนใน
กลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัดต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.  เพ่ือส ารวจการรับรู้และความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

2.  เพ่ือศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ มีต่อการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย  

4.  เพ่ือจัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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ประโยชน์ของการวิจัย 
 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีข้อมูลด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
และแนวทา งในการ พัฒนาหรือ เพ่ิมศักยภา พให้ กับประชาชนไ ด้ และยั งเป็นการเผยแพร่ หรื อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ภาคประชาชนเพ่ิมขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้องสามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ได้ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จจาก 1) จ านวนประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ให้ความร่วมมือใน
การส ารวจข้อมูลและการเสนอความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 400 ราย 2) สามารถจัดท าแนวทางในการพัฒนา
หรือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
 
กรอบความคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

1.  ศึกษารวบรวมข้อมูลประชากร ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) คือ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ และ
เกษตรกร จ านวน 400 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่กาญจนบุรี  ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 

2.  ศึกษาเส้นทางในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor) ที่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดแบ่งกลุ่มประชาชนในแต่ละสาขาอาชีพ ก่อนการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ
ข้อมูล 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

ความรู้ของชุมชนต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ความรู้ 

 การรับรู้ 

 ผลกระทบ 

ศักยภาพชุมชน/ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

 ด้านเศรษฐกิจ 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 ด้านความรู้และทักษะ 

ความคิดเห็นท่ีมตี่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย  

 ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน 
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4.  จัดท าแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือ
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยค าถามทุกข้อได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.5 – 1.0  

5.  ปรับปรุงแบบสอบถาม และลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลจริงเพ่ือเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data Sources) และแหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data Sources) 

6.  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษา อภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการน าเสนอดังนี้  
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากการส ารวจข้อมูลพบว่าลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชน
ในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จ านวน 4 จังหวัดๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน  พบว่า 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานราชการมากที่สุด จ านวน 106 คน ร้อยละ 26.5 รองลงมา
คือประกอบอาชีพธุรกิจบริการ จ านวน 100 คน ร้อยละ 25 ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 98 คน 
ร้อยละ 24.5 และประกอบอาชีพผู้ประกอบการจ านวน 96 คน ร้อยละ 24.0 ตามล าดับ เป็นเพศชายและ
หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 125 คน ร้อยละ 31.25 
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง           30-39 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 91 คน ร้อยละ 22.75 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวนทั้งสิ้น 142 คน ร้อยละ 35.5 รองลงมาคือมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลายจ านวน 83 คน ร้อยละ 20.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000-
30,000 บาท จ านวน 178 คน ร้อยละ 45.1  

 
2.  ความรู้ของชุมชนต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ส่วนใหญ่มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดับปานกลาง จ านวน 139 คน ร้อยละ 34.8 รองลงมาคือมีความรู้มาก จ านวน 106 คน 
ร้อยละ 26.5 มีความรู้บ้าง จ านวน 97 คน ร้อยละ 24.3 มีความรู้น้อยที่สุดจ านวน 31 คน ร้อยละ 7.8 
และมีความรู้มากที่สุด จ านวน 27 คน ร้อยละ 6.8 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความรู้จ าแนกตามราย
จังหวัดทั้ง 4 จังหวัดพบว่าอยู่ในช่วงคะแนน 3.00-4.00 กล่าวคือ มีความรู้น้อย ซ่ึงเม่ือจ าแนกตามอาชีพ
สามารถสรุปได้ว่า ทุกจังหวัด (ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี) และ ทุกอาชีพ (ข้าราชการ 
ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ และเกษตรกร) ได้ผลลัพธ์ท่ีเท่ากัน คือ มีความรู้ทั่วไปน้อย 

 2.2  การรับรู้และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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 จากการศึกษาการรับรู้ครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) การรับรู้ เรื่องการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 2) การรับรู้จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 

2.2.1 การรับรู้ เรื่องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรี มีระดับการรับรู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคือ มีการรับรู้ปานกลาง อย่างไร
ก็ตาม จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ล้วนแล้วมีระดับการรับรู้อยู่ระหว่าง 0.41-0.80 นั่นคือมี
การรับรู้น้อย เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยทุกจังหวัดพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.41-0.80 หมายถึง มีการรับรู้เรื่องการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อย เม่ือพิจารณาผลการศึกษาจ าแนกตามอาชีพพบว่า 
อาชีพข้าราชการ มีระดับการรับรู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคือ มีการรับรู้ปานกลาง อย่างไรก็ตาม อาชีพ
อ่ืนๆ (เกษตรกร ผู้ประกอบการ และธุรกิจบริการ) มีระดับการรับรู้อยู่ระหว่าง 0.41-0.80 นั่นคือมีการ
รับรู้น้อย ท าให้มีค่าเฉลี่ยทุกอาชีพอยู่ในช่วง 0.41-0.80 หมายถึง มีการรับรู้ เรื่องการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อย 

 2.2.2 การรับรู้จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรี มีระดับการรับ
รู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคือ มีการรับรู้ปานกลาง อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี ล้วนแล้วมีระดับการรับรู้อยู่ระหว่าง 0.41-0.80 นั่นคือมีการรับรู้น้อย เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยทุก
จังหวัดพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.41-0.80 หมายถึง มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อยเม่ือพิจารณาผลการศึกษาจ าแนกตามอาชีพ
พบว่า อาชีพข้าราชการ มีระดับการรับรู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคือ มีการรับรู้ปานกลาง อย่างไรก็ตาม 
อาชีพอ่ืนๆ (เกษตรกร ผู้ประกอบการ และธุรกิจบริการ) มีระดับการรับรู้อยู่ระหว่าง 0.41-0.80 นั่นคือมี
การรับรู้น้อย ท าให้มีค่าเฉลี่ยทุกอาชีพอยู่ในช่วง 0.41-0.80 หมายถึง มีการรับรู้เรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อย 

 2.3 ผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากผลส ารวจพบว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเม่ือมีการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วย่อมจะท าให้ได้รับผลกระทบในระดับที่ ดีมาก โดยจ าแนกตามรายการ
ของผลกระทบดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นด้านผลกระทบท่ีเกิดจากการเป็นตลาดการค้าและฐานการผลิตร่วม  
ผลกระทบ ระดับการรับรู้ ระดับผลกระทบ 

   1. ต้นทุนสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนถูกลงเนื่องจากลดภาษีน าเข้าเป็น 0%  รับรู้บ้าง (49%)  เชิงบวก (30.8%)  
   2. มีการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การ
ก าหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าที่สูงเกินไป หรือการก าหนดปริมาณการน าเข้า – ส่งออกสินค้า  

รับรู้บ้าง (47.4%) ไม่มีผลกระทบ (32%)  

   3. มีระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ส าหรับการเคล่ือนย้ายสินค้าประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN Single Window )  

ไม่มีการรับรู้(43.1%)  ไม่มีผลกระทบ(34.8%)  

   4. มีการออกกฎให้แสดงแหล่งที่มาของสินค้าเพ่ือป้องกันการสวมสิทธ์ิจากประเทศนอกกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน  

ไม่มีการรับรู้(43.1%)  ไม่มีผลกระทบ(34.8%)  

   5. มีการสนับสนุนและลดเงื่อนไขในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับ 7 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สินค้า
เกษตร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ประมง ยางพารา ส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม และไม้  

รับรู้บ้าง (47.6%)  ไม่มีผลกระทบ (31.8%)  

   6. มีการเคล่ือนย้ายแรงงานมีฝีมือขั้นสูง 7 อาชีพ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี  รับรู้บ้าง (41.1%)  ไม่มีผลกระทบ (37.8%)  
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ผลกระทบ ระดับการรับรู้ ระดับผลกระทบ 
   7. มีการสนับสนุนและลดเงื่อนไขในการด าเนินธุรกิจบริการ ได้แก่การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สุขภาพ ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ สถาปัตยกรรม บัญชี การส ารวจ เวชศาสตร์ และทันตแพทย์  

ไม่มีการรับรู้(44.1%)  ไม่มีผลกระทบ (38%)  

   8. มีการปรับเงื่อนไขให้นักลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนถือครองหุ้นในธุรกิจบริการได้มากกว่า  
70 %  

ไม่มีการรับรู้(63.9%)  ไม่มีผลกระทบ (35.5%)  

   9. การโอนย้ายเงินทุน และการลงทุนจากต่างประเทศ ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  รับรู้บ้าง (45.40%)  ไม่มีผลกระทบ (39.3%)  
   10. มีการขยายขนาดของตลาดท าให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีความหลากหลายข้ึนและ
ผู้ประกอบการมีคู่แข่งทางธุรกิจหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายมากขึ้น  

รับรู้บ้าง (50.6%)  เชิงบวก 
(41%)  

   11. ผู้ประกอบการสามารถย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศที่มีวัตถุ ดิบมากกว่า และถูกกว่าไทยได้ 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง  

รับรู้บ้าง (47.9%)  ไม่มีผลกระทบ (34%)  

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นด้านผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ผลกระทบ ระดับการรับรู้ ระดับผลกระทบ 
1. มีการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์ เส้นทางบางใหญ่ - กาญจนบุรี) 
เพ่ือเช่ือมต่อกับท่าเรือน้ าลึกทวายในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

รับรู้บ้าง (41.30%)  ไม่มีผลกระทบ (36%)  

2. มีโครงการพัฒนาสนามบินในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์  ไม่มีการรับรู้ 
(64.90%)  

ไม่มีผลกระทบ (38.30%)  

3. มีแผนพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเช่ือมระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ผ่านจังหวัดนครปฐม (เส้นทาง กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์)  

ไม่มีการรับรู้ 
(48.20%)  

ไม่มีผลกระทบ (36.80%), 
เชิงบวก (32%)  

4. มีการคมนาคมที่เช่ือมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสามารถเช่ือมโยงต่อไป
ยังประเทศ จีน อินเดีย ส่งผลให้อาเซียนเป็นฐานการลงทุนและการท่องเที่ยว  

ไม่มีการรับรู้ 
(45.90%)  

ไม่มีผลกระทบ (35.50%), 
เชิงบวก (36.50%)  

3. ศักยภาพชุมชน/ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3.1 ความพร้อมด้านเศรษฐกิจของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมด้านเศรษฐกิจของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้านเศรษฐกิจของชุมชน พบว่า 1) ชุมชนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาสินค้า และ
บริการ ให้ได้มาตรฐานสากล เช่น GMP , ISO ฯลฯ  ในระดับค่อนข้างน้อย 2) ชุมชนได้รับการส่งเสริมใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ในระดับค่อนข้างมาก 3) ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการผลิตสินค้าอุปโภค/บริโภคในประเทศหรือเพ่ือการ
ส่งออก เช่น สินค้า OTOP กองทุนหมู่บ้านทั้ง 4 จังหวัดมีระดับการส่งเสริมค่อนข้างมาก 4) ชุมชนได้รับ
การสนับสนุนแหล่งข้อมูลวัตถุดิบ และ/หรือ แรงงานราคาถูกจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้ง 4 จังหวัดมีการ
สนับสนุนอยู่ในระดับน้อย 5) ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการที่ทันสมัย
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับน้อย 6) ชุมชนของท่านได้รับความช่วยเหลือในการกระจายสินค้าเพ่ือ
การส่งออกทั้งในและต่างประเทศจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในระดับน้อย สรุปในภาพรวมความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ชุมชนในทั้ง 4 จังหวัด ยังมีความพร้อม
ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 48.03)  เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบว่า ทุกจังหวัดมีความ
พร้อมด้านเศรษฐกิจในระดับค่อนข้างน้อย โดยจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจในระดับใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 51.18 และ 50.02 ตามล าดับ  และจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
นครปฐมมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจในระดับใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 45.81 และ 45.09 ตามล าดับ  

 3.2 ความพร้อมด้าน สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในการเข้า สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 1) ชุมชนมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น เช่น ประเพณี
ต่างๆ ในระดับมาก         2) ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับประเทศในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม ฯลฯ ในระดับน้อย 3) 
ชุมชนสนับสนุนให้เรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การแต่งกายประจ าชาติ ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ในระดับค่อนข้างน้อย สรุปในภาพรวมความพร้อมด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวิเคราะห์ค่าร้อยละจากข้อค าถามที่เป็น
ตัวชี้วัดความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้ง 3 ข้อ พบว่าชุมชนใน 4 จังหวัดยังมีความพร้อมด้านสังคม
และวัฒนธรรมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 53.75)  เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบว่า ทุกจังหวัดมี
ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมในระดับค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีร้อยละ
ของความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุดเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนคือ ร้อยละ 58.65 รองลงมาคือ
จังหวัดนครปฐมมีร้อยละของความพร้อมเท่ากับ 54.87 และจังหวัดราชบุรีมีร้อยละของความพร้อมด้า น
สังคมและวัฒนธรรมน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 49.52  

 3.3 ความพร้อมด้านความรู้ทักษะของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมด้านความรู้และทักษะของชุมชนในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 1) ชุมชนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้แก่คนในชุมชนทราบ เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ ใบปลิว ในระดับค่อนข้างน้อย 2) ชุมชน
สนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร ในระดับค่อนข้างน้อย 3) 
ชุมชนสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ภาษาเมียนมาร์ 
ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ฯลฯ ในระดับน้อย         4) ชุมชนมีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย/ข้อ
ปฏิบัติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้แก่คนในชุมชนทราบ ในระดับน้อยสรุปในภาพรวมความพร้อม
ด้านความรู้และทักษะของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวิเคราะห์ค่าร้อยละจากข้อ
ค าถามที่เป็นตัวชี้วัดความพร้อมด้านความรู้และทักษะของชุมชนทั้ง 4 ข้อ พบว่า  ชุมชนใน 4 จังหวัดยังมี
ความพร้อมด้านความรู้และทักษะอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 36.92)  เม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดพบว่า 
จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมด้านความรู้และทักษะของชุมชนมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ โดยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 50.52) ในขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม มีความ
พร้อมด้านความรู้และทักษะของชุมชนในระดับน้อย (ร้อยละ34.12, 32.66, 30.39 ตามล าดับ)    

 4. ความคิดเห็นต่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

4.1 โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2556 
 พบว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

1 นั้น โครงการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีช่วง
คะแนนระหว่าง 2.26-3.00 ส าหรับโครงการด้านการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าผ่านแดน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีช่วงคะแนน 1.51 -2.25 และ
โครงการในปี 2556 ทั้งหมด 9 โครงการ มีการเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นสนับสนุนเก่ียวกับโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2556 
โครงการประจ าปี 2556 ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร    
1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพ่ือรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 

2.00 0.883 ปานกลาง 

2) โครงการมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี  2.11 0.839 ปานกลาง 
3) โครงการSMEs Marketing Intensive Coaching Camp พัฒนาความรู้เพ่ือการขยายตลาด
SMEs ไทย (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

2.19 0.846 ปานกลาง 

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออก  2.36 0.862 มาก 
รวม 2.17 0.68 ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว     
5) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมทวารวดี 4 จังหวัด 2.32 0.86 มาก 

รวม 2.32 0.86 มาก 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน    
6) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2.17 0.88 ปานกลาง 
7) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการค้าผ่านแดน  2.31 0.86 มาก 
8) โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่เมืองชายแดนบ้านพุน้ าร้อน  2.17 0.86 ปานกลาง 
9) โครงการการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  2.18 0.86 ปานกลาง 

รวม 2.20 0.73 ปานกลาง 
รวมผลความคิดเห็นของโครงการปี 2556 ทั้ง 9 โครงการ 2.19 0.65 ปานกลาง 

หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 2.26-3.00 มีความคิดเห็นในระดับ คือ  เห็นด้วยมาก , ช่วงคะแนน 1.51-2.25 มีความคิดเห็นในระดับ คือ เห็นด้วย
ปานกลาง 

ช่วงคะแนน 0.76-1.50 มีความคิดเห็นในระดับ คือ เห็นด้วยน้อย , ช่วงคะแนน 0.00 - 0.75 มีความคิดเห็นในระดับ คือ ไม่เห็นด้วย 

4.2 โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี2557-2560 
พบว่า โครงการประจ าปี 2557-2560 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

ทั้งสิ้น 9 โครงการนี้ โดยรวมให้ความเห็นที่อยู่ในระดับ 2.26-3.00 คือ มีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย
มาก ประกอบด้วยโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าและอาหารเพ่ือการอุปโภคบริโภคและส่งออก 
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 โครงการเพ่ิมศักยภาพของSMEsสาขาภาคการผลิตในภูมิภาคและ
ท้องถิ่นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน และ โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ิมการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

ตารางท่ี 4 ผลความคิดเห็นสนับสนุนเก่ียวกับโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ปี 2557-2560 
โครงการประจ าปี2557 – 2560 (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ) ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเล้ียงแพะ–แกะอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพ่ือรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน  

2.05 0.94 ปานกลาง 

2) โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าและอาหารเพ่ือการอุปโภคบริโภคและส่งออก  2.43 0.78 มาก 
3) โครงการสินค้าทวารวดีก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.25 0.85 ปานกลาง 
4) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพ่ือรอง รับการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 

2.26 0.78 มาก 

5) โครงการเพ่ิมศักยภาพของSMEsสาขาภาคการผลิตในภูมิภาคและท้องถิ่นด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

2.28 0.80 มาก 

6) โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการค้าผ่านแดน 2.17 0.99 ปานกลาง 
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โครงการประจ าปี2557 – 2560 (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ) ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
7) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 2.38 0.78 มาก 
8) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน 2.32 0.78 มาก 
9) โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ิมการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.40 0.80 มาก 

รวม 2.28 0.61 มาก 
หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 2.26-3.00 มีความคิดเห็นในระดับ คือ  เห็นด้วยมาก , ช่วงคะแนน 1.51-2.25 มีความคิดเห็นในระดับ คือ เห็นด้วย
ปานกลาง 

ช่วงคะแนน 0.76-1.50 มีความคิดเห็นในระดับ คือ เห็นด้วยน้อย , ช่วงคะแนน 0.00 - 0.75 มีความคิดเห็นในระดับ คือ ไม่เห็นด้วย  

 
 

 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย  
 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างด้วยค าถามปลายเปิด พบว่า มีประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิด
เส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย พบว่า 1) ผลกระทบเชิงบวกได้แก่ การค้าขายมีความคล่องตัวมากขึ้น  มีลูกค้า
หลากหลายและเพ่ิมมากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น  สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ท าให้สินค้าบางชนิดถูกลง  
มีแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานทดแทนแรงงานไทย ได้แรงงานราคาถูก เศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นเนื่องจาก
เส้นทางหลวงพิเศษ 81 และท าให้การเดินทางสะดวกขึ้นและช่วยลดการเดินทางที่แออัด  และลด
ระยะเวลาในการเดินทางจากการสร้างทางหลวงเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ 2 ) ผลกระทบเชิงลบ  ได้แก่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายทางหลวงแผ่นดิน และส่งผลต่อการเกิด
มลพิษทางอากาศจากการจราจร การจราจรติดขัดด้านสุขภาพอนามัย อาจมีโรคระบาดจากแรงงานที่
เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทย และมีอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น  แรงงานไทยได้รับผลกระทบจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจ ากประเทศเพ่ือนบ้าน เข้ามา ซ่ึงแรงงานไทยต้องการ เรียนรู้และเพ่ิมทักษะ
ความสามารถให้มากขึ้น วัฒนธรรมท้องถิ่นด้ังเดิมอาจสูญหาย เนื่องจากมีวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาประสม
ประสาน เกิดปัญหาสังคม ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาภายในประเทศ
และมีสินค้าและบริการจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาแข่งขันกับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทยมี
การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องจากยังไม่ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจน 

 2. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับภาครัฐบาลในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนถึงผลดีและผลเสียเพ่ือให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้ 2) ดูแลผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการสร้างทางหลวงแผ่นดินเพ่ิมขึ้น ให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้
น้อยที่สุด 3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ประชาชน 4) พัฒนาระบบขนส่งให้สามารถเชื่องโยง
ภายในประเทศและรองรับการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 5) 
พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือรองรับการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย 6) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ระบบความปลอดภัยของชุมชน 7) จัดต้ังกองทุนไว้ให้กับผู้ต้องการผลิตสินค้า เพ่ือจ าหน่ายหรือส่งออก 
และมีวิทยากรให้ค าแนะน าเก่ียวกับการส่งออก 8) พัฒนาโรงงานอุตสากรรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ประชาชนใน



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014  

 
- 337    - 

 

ชุมชนรอบข้างมีงานท าและมีรายได้ 9) ดูแลความปลอดภัยและความม่ันคง ลดปัญหายาเสพติดก่อนที่จะ
มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ 10) ให้ความร่วมมือสนับสนุนภาคเอกชนแบบ
บูรณาการร่วมกัน 11) ภาครัฐควรลดกฎระเบียบให้ผ่อนคลายในการลงทุน 12) พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้
เข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC) และพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ
เพ่ิมขึ้น และ 13) เน้นด้านภาษาวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้าน การค้าขาย แรงงาน  ในการสร้างอาชีพอย่าง
ยั่งยืน 

 6. ข้อเสนอแนะแนวทางท่ีภาครัฐควรให้การสนับสนุน และด าเนินการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อชุมชน 
 จากการส ารวจข้อมูล และจัดเวทีเสวนาวิชาการ พบประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถจัดกลุ่มได้ 
5 ประเด็น ซ่ึงสามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้กับภาครัฐในการสนับสนุนและด าเนินการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน และส่งเสริมศักยภาพชุมชน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 5  ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับภาครัฐเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อชุมชน 
 

ประเด็นปัญหาที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ  
1) การจัดกิจกรรมอบรมและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน  
1. การอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
2. การอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และการเปิดช่องโทรทัศน์สอน
ภาษาต่างประเทศ 

 

3. การอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ  - จัดกิจกรรมอบรมและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน 
4. การอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce )  
5. การอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ   
6. การอบรมให้ความรู้ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  
7. การศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
2) การด าเนินการทางด้านกฎหมายด้านต่าง ๆ  
-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการด าเนินธุรกิจ และ  
   ประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

1. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเร่ืองกฎหมายระหว่างประเทศ  
2. ออกกฎ และก ากับดูแลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ อาทิ
เช่น กฎหมายควบคุมบางอาชีพเพ่ือสงวนไว้เฉพาะคนไทย  , กฎหมาย
แรงงานที่ไม่ต้องการให้คนต่างชาติมาเอารัดเอาเปรียบ  กฎหมายควบคุม
ราคาสินค้า คุณภาพสินค้า และมีนโยบายลดค่าครองชีพ เป็นต้น  

3) การด าเนินการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน   
-  เพ่ิมช่องทาง และสร้างเครือข่ายเพ่ือการค้า และการลงทุน  - พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือรองรับการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

ส่งเสริมด้านการค้า และการลงทุน  
-  การเพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจของชุมชน และลด  
   ต้นทุนการผลิต 

1. การจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ  
2. เป็นผู้ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ   
3. ให้ควมรู้ในการพัฒนามาตรฐานสินค้า  

4) การจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
-  ปัญหาอาชญากรรม มิจฉาชีพ   -  เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและนโยบายการบริหารจัดการด้าน

สังคม และส่ิงแวดล้อม  
- ปัญหาส่ิงเสพติด  - สร้างมาตรการในเร่ืองการปราบปรามส่ิงเสพติด  
- ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม  -  สร้างกิจกรรมลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
- ปัญหาการเจริญเติบโตของเมืองมากกว่าชุมชนในชนบท  
  เกิดความแออัด เกิดมลพิษทางอากาศและน้ า การจัดการ  
  ขยะ และปัญหาการจราจร  

-  ส่งเสริมให้คนกลับไปท างานที่ภูมิล าเนา 
-  จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดการแก้ไขปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

- ปัญหาผลกระทบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมภายหลังจากการสร้าง  - ศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้านก่อนสร้างทางหลวง



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014  

 
- 338    - 

 

ประเด็นปัญหาที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ  
  ทางหลวงแผ่นดินเพ่ิม แผ่นดินเพ่ิม 
- ปัญหาเร่ืองโรคติดต่อ -  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะให้แก่คนในชุมชน  
5) การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะผลกระทบ  
  เชิงบวก และเชิงลบในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ     
  อาเซียน 
 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับประชาชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. จัดกิจกรรมกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- ความพร้อมเพ่ือรองรับการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
  และการท่องเที่ยว 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ รณรงค์ด้านการท่องเที่ยว  
2. จัดสรรงบประมาณสู่ภาคชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือการ
เจริญเติบโต 
3. พัฒนาระบบขนส่งให้สามารถเช่ืองโยงภายในประเทศและรองรับการ
เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน  
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่จ านวน 211 แห่ง ขนาดตัวอย่าง 138 แห่ง แบบสอบถามทั้งสิ้น 2,760 ชุดซ่ึงได้รับแบบสอบถาม
คืน 2,760 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความ
บกพร่องของระบบบริหาร ปัจจัยด้านสถานการณ์และความเข้าใจในกฎระเบียบ  ปัจจัยด้านระบบ
ค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่าครองชีพ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบและ

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย 

ค าส าคัญ: คอร์รัปชัน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สาเหตุการคอร์รัปชัน  
 
Abstract  
 

This study aims to search factors that affect the corruption problem in the Local 
Administration in Chiang Mai Province The samples of 136 Local Administrations from 
211 places were studied. The 2,760 questionnaires were collected and all of them were 
completely returned. 

  The result of this study found that there are five factors that affect the 
corruption problem in the Local Administration in Chiang Mai Province which are 1) the 
political system and the weak administration 2) the circumstance and the regulation 
well-understanding 3) the payment and the cost of living 4) the effective checking 
system and the personal factor and 5) the value in Thai society. 

Keywords: corruptions, local administrative organizations, causes of corruption  
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บทน า 

 จากผลการจัดอันดับภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน โลกประจ าปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ค่า
คะแนนความโปร่งใส 3.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 เท่ากับประเทศเปรู (Transparency International 
Organization, 2012: ออนไลน์) จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ท าการรวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับ
กระท าการทุจริตต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2550 รวมทั้งสิ้น 8 ปีพบว่า 1) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซ่ึงหมายถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต 
รวมทั้งสิ้น 5,508 เรื่อง และมีผู้ถูกกล่าวหา 9,467 ราย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่ถูก
กล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 58.72 ส่วนอันดับสองคือ เทศบาล ร้อยละ 30.96 แสดงให้
เห็นว่าการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล มีการร้องเรียนกว่า ร้อยละ 89.41 และผู้ถูก
กล่าวหาในองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลจ านวน 8,544 คน จากผู้กล่าวหาทั้งหมด 9,467 คน
(ธันยวัฒน์และคณะ, 2555) ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ มีจ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากที่สุดจ านวน 211 แห่ง และเป็นอันดับสามของประเทศรองจากจังหวัดนครร าชสีมาและ
จังหวัดขอนแก่น จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้นิยามของการคอร์
รัปชันในก่ีมิติอะไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
  
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ทราบถึงปัจจัยที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ 

2. ทราบถึงองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้ท าการศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่  

สมมติฐานงานวิจัย 

 เง่ือนไขส่วนบุคคล เง่ือนไขภายนอก เง่ือนไขเศรษฐกิจ เง่ือนไขวัฒนธรรม เง่ือนไขการตรวจสอบ 
เง่ือนไขระบบราชการ เง่ือนไขกฎระเบียบ ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
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ประชากร ขนาดตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยช้ินนี้มีดังนี้ 
ประชากร  ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนทั้งส้ิน 211 แห่ง โดยมีรายละเอียดของ

กลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน   1  แห่ง 
 เทศบาลนคร  จ านวน  1 แห่ง  
 เทศบาลเมือง    จ านวน  3 แห่ง 
 เทศบาลต าบล    จ านวน  93  แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  113  แห่ง 

 ขนาดตัวอย่าง  การก าหนดขนาดของประชากรโดยใช้สูตรของ Yamane ที่ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05ดังนั้น

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 138.13 หรือ ประมาณ 138 แห่ง 
 การสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังนี้สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นทางสถิติ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นช้ันภูมิดังแสดง
ได้ดังนี้  

 จ านวนทั้งหมด จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 
เทศบาลนคร 1 1 
เทศบาลเมือง  3 2 
เทศบาลต าบล  93 60 
องค์การบริหารส่วนต าบล  113 74 
รวม 211 138 

 ทั้งนี้จะท าการแจกแบบสอบถามแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ20ชุดดังนั้นรวมจ านวน

แบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น คือ 2,760 ชุด 

 เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ เครื่องมือหลักในงานวิจัยชิ้นนี้ คือแบบสอบถาม โดยมีการ
ทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency 
: IOC) เท่ากับ 0.93   และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จากค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาครอนบัค (Alpha 
Cronbach Coefficient) เท่ากับ 0.977 และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการจัดกลุ่ม
ปัจจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ(exploratory factor analysis)ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ 
Varimax ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ขั้นตอนท่ี 2 คือการน าปัจจัยที่ได้ในขั้นตอนแรกน ามาวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงส ารวจ(exploratory factor analysis)ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05อีก
ครั้งเพ่ือให้ยืนยันว่าปัจจัยที่ได้ในขั้นตอนแรกว่าอยู่กลุ่มเดียวกัน และขั้นตอนสุดท้าย ใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบเชิงยืนยัน(confirmatory factor analysis) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เพ่ือท าการยืนยันว่าตัว
แปรที่ได้เป็นองค์ประกอบของปัจจัยดังกล่าว 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
โดยการวิเคราะห์ปัจจัย(factor analysis) นั้น จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่า มีลักษณะการกระจายตัว
ของข้อมูลแบบโค้งปกติ (ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถน าค่าคะแนนปัจจัยไปใช้ในเทคนิคการวิเคราะห์เส้นโยงได้ ) 
ผลปรากฏว่า ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใช้การวิเคราะห์
กราฟ normal q-q plot และได้ท าการทดสอบว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัยหรือไม่ โดยได้ท าการทดสอบค่า KMO ผลปรากฏว่าค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.977 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยได้ นอกจากนั้น ค่า Bartlett's Test of Sphericity ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 มีค่า Sig 0.00  แสดงว่าตัวแปรที่เป็นปัจจัยองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันจึงมีความ
เหมาะสมกับการใช้เทคนิควิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรและใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 พบว่าสามารถจัดกลุ่มปัจจัยทั้งหมดได้ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร  ปัจจัยด้านสถานการณ์และความเข้าใจใน
กฎระเบียบ ปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่าครองชีพ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของ
ระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย 
 ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 พบว่ามี 4 ปัจจัยที่มีปัจจัยองค์ประกอบไม่แตกต่างจากขั้นตอนที่ 1 
คือ ปัจจัยด้านสถานการณ์และความเข้าใจในกฎระเบียบ ปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพียงพอ
ของค่าครองชีพ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล  และปัจจัยด้าน
ค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย ส่วนปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหา ร
ประกอบด้วยปัจจัยองค์ประกอบจ านวน 15 ตัวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลประโยชน์และ
โอกาสในการกระท าความผิด(ประกอบด้วยตัวแปรองค์ประกอบ 5 ตัว)ปัจจัยด้านระบบการเมืองและ
ความบกพร่องของระบบบริหาร(ประกอบด้วยตัวแปรองค์ประกอบ 10 ตัว) 

ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยผลประโยชน์และโอกาสในการกระท าความผิด 
(2) ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร (3) ปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือใน
สังคมไทย และ (4) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากการสกัดปัจจัย (Exploratory factor analysis ) มีปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัยประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร ปัจจัยด้านสถานการณ์และความเข้าใจใน
กฎระเบียบ ปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่าครองชีพ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของ
ระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย แต่เม่ือน ามา
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วิเคราะห์เพ่ือยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ผล
ปรากฏว่ามีเพียง 4 ปัจจัยได้แก่ (1) ปัจจัยผลประโยชน์และโอกาสในการกระท าความผิด (2) ปัจจัยด้าน
ระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร (3) ปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย  และ(4) 
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งนี้ปัจจัยความเข้มแข็งของระบบ
ตรวจสอบ ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร ปัจจัยผลประโยชน์และโอกาส
ในการกระท าความผิด  ปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย ที่ท าให้เกิ ดการคอร์รัปชันสอดคล้องกับ
ทฤษฎีแอ๊ปเปิ้ลเน่า(Bad Apple Theory)กล่าวคือเม่ือระบบตรวจสอบไม่มีความเข้มแข็ง ท าให้ผู้ที่กระท า
ผิดหรือคอร์รัปชันไม่ถูกลงโทษท าให้เพ่ิมโอกาสที่จะท าให้คนตัดสินใจที่จะคอร์รัปชันมากขึ้นเพราะเป็นการ
เปิดโอกาส ท าให้ผู้ที่จะคอร์รัปชันค านึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและโอกาสในการกระท าความผิด
ว่าจะลดความเสี่ยงที่จะถูกจับได้มากน้อยแค่ไหน (พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว , 2539 ; Rose-Ackerman, 1999; 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2551; สุนทรี เนียมณรงค์, 2554) นอกจากนั้นความ
เข้มแข็งของระบบตรวจสอบยังส่งผลต่อค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย เม่ือคนผิดไม่ถูกลงโทษ และคนผิดมี
รายได้มากขึ้น ประกอบกับค่านิยมในสังคมไทยที่ยึดถือคนที่มีฐานะท าให้เปิดโอกาสในการคอร์รัปชันมาก
ขึ้น(พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2543 ; Toffler and Reingold’s, 2003; ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ, 2551; Burke, 2009; สุนทรี เนียมณรงค์, 2554) และถ้าความเข้มแข็งของระบบการ
ตรวจสอบมีไม่เพียงพอก็จะท าให้ส่งผลต่อปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร 
เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองในระดับท้องถิ่นเข้าแทรกแซงการท างาน ประก อบกับระบบ
การบริหารที่มีความบกพร่องท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งใช้อ านาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์อัตราการ

คอร์รัปชันจึงเพ่ิมสูงขึ้น 

 นอกจากการอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ได้จากมุมมองของทฤษฎีแอ๊ปเปิ้ลเน่าแล้ว  ยังสามารถน าทฤษฎีตัวแทน นายหน้า  (Principal-
Agent Theory) ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ มีอ านาจในการก าหนดนโยบายหรือจัดสร ร
ผลประโยชน์เพ่ือให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (อ้างแล้ว, 2553) ทฤษฎีค่าเช่าทางเศรษฐกิจ  (Rent Seeking 
Theory) ที่ผู้มีอ านาจหน้าที่แล้วเรียกค่าเช่าทางเศรษฐกิจเพ่ือที่จะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนเกิน 
(อ้างแล้ว, 2553) และส าหรับทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)ที่อธิบายถึงการตัดสินใจ
บนผลประโยชน์ที่ซ้ าซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(อ้างแล้ว, 2553) และ
เม่ือพิจารณาร่วมกันกับทฤษฎีการขัดกันของค่านิยม(Clashing moral values theory) ที่ ค่านิยมของ
สังคมและค่านิยมส่วนตนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ  (Theobald, 1999; Williams R & Theobald, 
2000; อ้างแล้ว, 2007) โดยสามารถน ามาอธิบายปัจจัยที่ปรากฏเป็นผลการศึกษาได้  ดังนี้  ปัจจัยความ
เข้มแข็งของระบบตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยอ่ืน ไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
การคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพราะถ้าระบบตรวจสอบไม่มีความเข้มแข็งก็มิได้
หมายความว่าจะท าให้เกิดการตัดสินใจที่จะคอร์รัปชัน ยังต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและ
โอกาสในการกระท าความผิดหรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจต้องมีมูลค่าสูงพอที่จะท าให้
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ตัดสินใจกระท าการคอร์รัปชันตามทฤษฎีค่าเช่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นหากพิจารณาปัจจัยด้านความ
เข้มแข็งของระบบตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านระบบการเมืองและความ
บกพร่องของระบบบริหารจะเห็นได้ว่าเม่ือระบบตรวจสอบไม่มีความเข้มแข็ง ย่อมท าให้ผู้บริหารหรือผู้ มี
อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการมีอภิสิทธิ์ของนักการเมืองในท้องถิ่นในการ
จัดสรรทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วกระจายผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกของตนหรือ
ข้าราชการในระดับปฏิบัติ ท าให้ผลประโยชน์ส่วนรวมถูกถ่ายไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตน หรือกระท าการ
คอร์รัปชันนั่นเอง(ตามทฤษฎีตัวแทน นายหน้าและทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน) ส าหรับปัจจัยทางค่านิยม
ในสังคมก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ปัจจัยความแข้มเข็งของระบบตรวจสอบส่งผ่านไปสู่การคอร์รัปชันใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะถึงแม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีความเชื่อในระบบคุณธรรมจริยธรรม แต่ทว่า
ในค่านิยมของสังคมในการยกย่องสรรเสริญคนรวยมากกว่าคนที่กระท าความดี หรือการที่สังคมไทยเป็น
สังคมอุปถัมภ์ หรือบุคคลนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่จ าเป็นและสถานการณ์ท าให้บุคคลเกิดความขัดแย้งใน
ตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวก็จะน าไปสู่การตัดสินใจในการคอร์รัปชัน (ตามทฤษฎีการ
ขัดกันของค่านิยม) 

 

 ทั้งนี้หากน าปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาโดยไม่มีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังเพ่ือที่จะดู
อิทธิพลต่อการคอร์รัปชัน โดยน าปัจจัยทั้งหมดมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ใช้
วิธีการแบบ Stepwise ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยการน าค่าคะแนนมาตรฐานของแต่ละปัจจัยมา
พิจารณา ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ดังกล่าวได้มีการการทดสอบเง่ือนไขเบื้องต้นของการใช้สถิติดังกล่าวไม่
ว่าจะเป็นค่า Durbin Watson ที่มีค่า 1.682 การทดสอบความแปรปรวนมีค่านัยส าคัญที่ 0 .00 แสดงว่า 
ทั้งนี้เนื่องจากค่าคะแนนที่น ามาทดสอบเป็นค่าคะแนนมาตรฐาน  (Collinearity) ท าให้ค่า Tolerance 
และ VIF เท่ากับ 1 ท าให้สามารถที่จะใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุกับการวิเคราะห์ได้ ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 1 และ 2  

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์โดยรวมของการถดถอยเชิงพหุ 

R R Square Adjust R Square Durbin-Watson 
.774 .600 .599 1.682 
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ตารางท่ี 2 ค่าน้ าหนักของการถดถอยเชิงพหุ 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

 
B 

Std. 
Error Beta 

  
Tolerance VIF 

Constant 217.120 .544  398.769 .000 1.000 1.000 
REGR factor score   
1 for analysis 3 28.659 .545 .634 52.627 .000 1.000 1.000 

REGR factor score   
2 for analysis 3 13.626 .545 .302 25.021 .000 1.000 1.000 

REGR factor score   
3 for analysis 3 11.014 .545 .244 20.224 .000 1.000 1.000 

REGR factor score   
4 for analysis 3 9.765 .545 .216 17.932 .000 1.000 1.000 

F = 1031.563 Sig.=0.000 
 จากตารางที่ 2 สามารถน ามาจัดท าเป็นสมการปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นค่าคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

 Z corruption = .634ผลประโยชน์และโอกาสในการกระท าความผิด + .302ความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบ + .244การเมืองและ

ความบกพร่องของระบบบริหาร + .216ค่านิยมที่ยึดถือในสังคม 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านผลประโยชน์และโอกาสในการกระท า
ความผิดมีอิทธิพลมากที่สุดถึง 0.634 ส าหรับปัจจัยความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบและปัจจัยส่วน
บุคคลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลล าดับรองลงมาคือ 0.302 ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของ
ระบบบริหารและปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทยถือได้ว่าเป็นปัจจัยสองล าดับสุดท้ายโดยแต่ละ

ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการคอร์รัปชันเท่ากับ 0.244 และ 0.216  

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบการคอร์รัปชันให้มีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการลด

ความล่าช้าในกระบวนการท างาน การลดขั้นตอนในการเอาผิดผู้กระท าการคอร์รัปชัน การลดความ
ซ้ าซ้อนของกฏระเบียบ การกระจายข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น การเพ่ิมบทลงโทษกับ
บุคคลที่กระท าการคอร์รัปชัน  

2. ควรสร้างค่านิยมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและลดความเป็นสังคมบริโภคนิยม รัฐควรมีการ
สร้างความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในระดับบุคคล การสร้างค่านิยมในสังคมถึงการยกย่องคนดี กา ร
ลดค่านิยมเก่ียวกับการยึดติดวัตถุ (วัตถุนิยม) และลดการเปรียบเทียบหรือแข่งกันที่วัตถุ การเปลี่ยน
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ค่านิยมในสังคมที่ท าให้คนขาดความเสียสละ เช่น การรักษาตัวรอดเป็นยอดดี อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน ท า
อะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นต้น ตลอดจนปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับคนในสังคม 

3. การปรับปรุงกฎหมายในการด าเนินงานให้มีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจกฎระเบียบในการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการเงิน การ
คลัง การบัญชี งบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจ้าง 

4. การปรับปรุงระบบการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะเน้นการพัฒนาระบบที่ท า
ให้การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบลดน้อยลง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ระบบ
ตรวจสอบการท างานที่ท าให้การเมืองท้องถิ่นที่ เข้ามาแทรกแซงการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้น้อยที่สุด การสร้างค่านิยมในการท างานที่ยึดถือระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์ และการ
สร้างระบบถ่วงดุลในการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการท าการวิเคราะห์ปัจจัยการคอร์รัปชันต่อนิยามการคอร์รัปชันในมิติต่างๆ  
2. ควรมีการจัดท าตัวแปรสังเกตการณของปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่า

ครองชีพ เพ่ือน ามาสร้างสมการโครงสร้างให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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นโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพท าลายล้างสูงใน
ตะวันออกกลาง 

Israel Security Policy on WMD proliferation in Middle East 
 

นายพลากร ดาวเจริญ 
หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอกลไก กระบวนการก าหนด และแนวทางด าเนินนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อ
ประเด็นการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ในภูมิภาคตะวันออก
กลาง ในทางหลักการแล้วระบอบการปกครองของอิสราเอลตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกอ านาจเป็น 3 อ านาจ คือ 
อ านาจบริหาร (รัฐบาล) อ านาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และ อ านาจตุลาการ (ศาลฎีกา) และในทางปฏิบัตินั้น รัฐบาล 
(นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีกิจการความมั่นคง) เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการตัดสินใจและก าหนดนโยบายความ
มั่นคง ทั้งนี้ในการศึกษาพบว่ารัฐบาลอิสราเอลแม้จะเป็นรัฐบาลพลเรือน แต่ในบริบทด้านความมั่นคงล้วนตกอยู่ใต้
อิทธิพลของกองทัพ ซึ่งมีผลให้นโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธ WMD ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
นั้น มุ่งเน้นใช้การก าลังทางทหารเป็นหลัก ภายใต้หลักการ “ใช้ก าลังโจมตีก่อน” (Pre – emptive use of force)  
ค าส าคัญ การตัดสินใจเชิงนโยบาย อาวุธอานุภาพท าลายล้างสูง และ การใช้ก าลังโจมตีก่อน (Pre – emptive Use of 
Force)  
ABSTACT 
 This article presents the security sector mechanisms, decision making process and security 
policy implementation of Israel on Weapons of Mass Destruction (WMD) proliferation in Middle East 
region. Theoretically, the Israeli regime is established under the principle of separation of powers into 
three branches, which the executive power (the Government) is subject to the confidence of the 
legislative power (the parliament) and the independence of the judiciary (the Supreme court). Upon 
executing, Government under the management of the Prime Minister and the Ministerial Committee 
of Security Affairs has the supreme authority in determining and endorsing security policies. It has 
been found out that Israeli Government, even though is the civilian government, in security aspect is 
under the influence of the Army. This impacts Israeli security policies on the WMD diffusion in the 
Middle East to place priority on military force under the principle of Pre-emptive use of force. 
KEYWORDS : Policy Decision Making, (Weapons of Mass Destruction : WMD), Proliferation,   
 
ที่มาและความส าคัญ 
 อิสราเอลนับเป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์สงครามและบทบาทด้านความมั่นคงมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก โดย
นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นรัฐ เมื่อ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1948 อิสราเอลมีประสบการณ์ท าสงครามเต็มรูปแบบมากถึง 6 ครั้งได้แก่ 
สงครามประกาศเอกราชของอิสราเอล ค.ศ.1948 – 1949 สงครามคาบสมุทรไซนาย ค.ศ.1956 สงครามหกวัน ค.ศ.
1967 สงครามริดรอน ค.ศ.1969 – 1970 สงครามยมคิปปูร์ ค.ศ.1973 และ สงครามเลบานอน ค.ศ.1982  กับรัฐ
คู่พิพาทในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือหลายประเทศ อาทิ อียิปต์ อิรัก เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย และ 
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ซีเรีย รวมทั้งแอลจีเรีย ท าให้อิสราเอลได้รับความทรงจ า ประสบการณ์ ชุดความคิด และหลักการทางทหารที่ได้จากการ
ท าสงครามมาตลอดศตวรรษที่ 20 อันน ามาซึ่งปัจจัยที่จะน ามาสู่การวางรากฐานนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อรัฐ
อาหรับใน 3 ลักษณะได้แก่ นโยบายเชิงป้องปราม (Deterrent Policy) นโยบายเชิงป้องกัน (Defensive Policy) และ 
นโยบายเชิงรุก (Offensive Policy) ซึ่งนโยบายทั้งสามทั้งชุดล้วนแล้วแต่ก าหนดรัฐอาหรับทั้งหมดเป็นรัฐปรปักษ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแพร่ขยายอาวุธท าลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction (WMD) Proliferation) 
ซึ่งถือเป็นอาวุธที่สามารถสังหารมนุษย์, สัตว์หรือพืชในจ านวนมากได้แก่ อาวุธปรมาณู, อาวุธชีวภาพ, อาวุธเคมี รวมไป
ถึงอาวุธกัมมันตภาพรังสี (ให้แรงระเบิดน้อยกว่า WMD แต่แพร่กัมมันตรังสีในปริมาณที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับอาวุธ
ปรมาณูที่ก าลังได้รับความนิยมมากข้ึน จากกองก าลังท่ีมีอ านาจทางการเงินและเทคโนโลยีที่ด้อยกว่า เช่น ผู้ก่อการร้าย) 
โดยนิยามนี้อาจถูกใช้ครั้งแรก ค.ศ.1937 (เมื่ออ้างอิงถึงการท าลายล้างเมืองเกอร์นิคาในสเปน ด้วยการใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดในสงครามกลางเมืองสเปน) หรือใน ค.ศ.1945 (เมื่ออ้างอิงถึงการที่สหรัฐอเมริกาใช้อาวุธปรมาณูกับเมืองฮิโรชิมา
และนางาซากใินญี่ปุ่น) และเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ศัพท์น้ีก็ถูกใช้กับอาวุธอื่นนอกจากอาวุธตามปกติมากขึ้น ในแง่ของ
ดุลอ านาจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาวุธ WMD จึงถือว่าเป็นอาวุธที่เพิ่มอ านาจให้แก่รัฐใดก็ตามที่มีไว้
ครอบครองดังนั้นในกรณีที่รัฐอาหรับใดในตะวันออกกลางมีความพยายามในการครอบครอง หรือ พัฒนา หรือ จัดหา
อุปกรณ์ในโครงการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ WMD ในการรับรู้ (Perception of Threat) ของอิสราเอลก็ถือว่าการ
กระท าดังกล่าวล้วนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลทั้ งสิ้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการวิจัยครั้งนี้ที่จะ
มุ่งเน้นศึกษากลไก และ กระบวนการภาคความมั่นคงของอิสราเอลมีลักษณะเป็นอย่างไร และ การด าเนินนโยบายความ
มั่นคงต่อโครงการพัฒนาอาวุธ WMD ในภูมิภาคเป็นอย่างไร โดยงานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) และใช้วิธีการเขียนแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ส่วนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น 
มุ่งเน้นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท าการวิจัย ทั้งนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
อิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อประเด็นอาวุธ WMD ในตะวันออกกลาง เป็น
งานวิจัยที่ยังไม่มีผู้ใดท าการศึกษา และงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลก็มีน้อยอย่างมาก งานศึกษาส่วน
ใหญ่จะเป็นบทความของนักวิชาการชาติตะวันตก และนักวิชาการอิสราเอล รวมทั้งนักวิชาการอาหรับด้วย ผู้วิจัยจึงหวัง
ว่าการศึกษาเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและค้นคว้าในเรื่องนี้ต่อไป และอาจจะเป็น
ประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ผู้ท าวิจัยได้ศึกษามาใช้อ้างอิงในการท ารายงาน ภาคนิพนธ์ และการท าวิจัย หรือ การอ้างอิง
ในบทความเชิงวิชาการได้ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากลไกและกระบวนการในการก าหนดนโยบายความมั่นคงของอิสราเอล 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการด าเนินนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธท าลายล้าง

สูง (WMD) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
 
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห ์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้ประยุกต์มาจากแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making 
Theory) และ แนวคิด Constructivism มาใช้วิเคราะห์ มีรายละเอียด ดังน้ี 

ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making Theory)  งานวิจัยช้ินนี้ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดการตัดสินใจของ 
Michael Brecher ที่อธิบายตัวแบบปัจจัยน าเข้า กระบวนการและนโยบายในรูปแบบของ Input – Process – Output 
Model โดยแนวคิดนี้สามารถใช้ศึกษาการท างานของระบบ ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรสภาพแวดล้อม 
โครงสร้าง โดยทฤษฎีการตัดสินใจเป็นแนวทางหนึ่งที่น ามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
และสามารถจ าแนกออกมาเป็นกรอบย่อยได้หลายแนวทาง ทั้งนี้ กรอบการตัดสินใจอาจจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
กระบวนการในการตัดสินใจ ที่อาจต้องพิจารณาตามระบบการเมือง กฎหมายหรือพฤติกรรม นอกจากนี้ มีทฤษฎีการ
ตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเน้นในด้านของจิตวิทยาและทัศนคติของผู้ตัดสินใจ ในกรอบดังกล่าวจะอธิบายว่าการ
ก าหนดนโยบายจะเกิดจากลักษณะความคิดของผู้น าเป็นส าคัญ  
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸±à¸¡à¸¡à¸±à¸�à¸�à¸£à¸±à¸�à¸ªà¸µ
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸¹à¹�à¸�à¹�à¸à¸�à¸²à¸£à¸£à¹�à¸²à¸¢
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸£à¸°à¹�à¸�à¸¨à¸ªà¹�à¸�à¸�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¹�à¸�à¸£à¸·à¹�à¸à¸�à¸�à¸´à¸�à¸�à¸´à¹�à¸�à¸£à¸°à¹�à¸�à¸´à¸�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¹�à¸�à¸£à¸·à¹�à¸à¸�à¸�à¸´à¸�à¸�à¸´à¹�à¸�à¸£à¸°à¹�à¸�à¸´à¸�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ªà¸�à¸�à¸£à¸²à¸¡à¸�à¸¥à¸²à¸�à¹�à¸¡à¸·à¸à¸�à¸ªà¹�à¸�à¸�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ªà¸
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸®à¸´à¹�à¸£à¸�à¸´à¸¡à¸²
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸®à¸´à¹�à¸£à¸�à¸´à¸¡à¸²
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸²à¸�à¸²à¸�à¸²à¸�à¸´
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸µà¹�à¸�à¸¸à¹�à¸�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ªà¸�à¸�à¸£à¸²à¸¡à¹�à¸¢à¹�à¸�
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แนวคิดแบบการสร้างทางสังคม Constructivism  แนวคิดของส านัก Constructivism ให้ความส าคัญกับ
ความตระหนักรู้ (Consciousness)  และ การรับรู้ (Awareness) ของมนุษย์ อันเป็นองค์ประกอบเริ่มต้นของสังคม 
รวมทั้งถือว่ามิติทางสังคมถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่
แตกต่างไปจากแนวคิดกระแสหลักในทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สั จนิยมใหม่ 
(neo realism) ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดแบบวัตถุนิยม (materialism) ที่มุ่งให้ความส าคัญเฉพาะกับการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
วัตถุ  (รัฐ ปัจจัยทางทหาร และปัจจัยทางเศรษฐกิจ) ดังนั้นในการศึกษาปรากฏการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และระบบโลก จะต้องมุ่งศึกษาหรือท าความเข้าใจกับความนึกคิด  (idea) และความเช่ือ (belief) ต่อถูกถ่ายทอดไปสู่
การรับรู้ภัยคุกคาม (Perception of Threat) ของตัวแสดงต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่ประชาชน อันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของรัฐ ไปจนถึงผู้น า หรือ ชนช้ันน าในการก าหนดนโยบายของรัฐ  ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า ส านัก 
Constructivism ให้ค่ากับการรับรู้ภัยคุกคามนับเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เพราะ
การรับรู้ภัยคุกคาม จะเป็นตัวก าหนดว่าสิ่งใดท่ีเป็นภัยคุกคามนั้นจะเป็นเป้าหมายที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องก าหนดนโยบาย
ที่สอดคล้องขึ้นมาเพื่อรับมือกับสิ่งนั้น ซึ่งการรับรู้ภัยคุกคามของอิสราเอลนั้น ตั้งอยู่บนปัจจัย ดังน้ี 

1) ประสบการณ์อันขมขื่นจากการท าสงครามเต็มรูปแบบมากถึง 6 ครั้ง และ สงครามระดับย่อยอีกนับ
ครั้งไม่ถ้วนได้ตลอดศตวรรษที่ และชุดความคิดทางทหารที่อิสราเอลได้รับจากประสบการณ์ในการรบ 

2) ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับด้านเช้ือชาติ ยิว – อาหรับ ด้านศาสนา 
ยูดาย – อิสลาม และ ภาษาฮิบรู กับ ภาษาอาหรับ  

3) อิสราเอลกับชาติอาหรับไม่มีการปฏิสังสรรค์ใดต่อกัน เนื่องจาก อิสราเอลถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศ
อาหรับ ห้ามค้าขาย และไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต รวมทั้งการที่อิสราเอลกับชาติอาหรับบางรัฐ (ซีเรีย และ อิรัก) ยัง
อยู่ในภาวะประกาศสงครามต่อกัน 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 มะห์มูด มูฮาเร็บ (Mahmoud Muhareb) งานเขียน The Process of National Security Decision – 
Making in Israel and the Influence of the Military Establishment ได้ให้รายละเอียดของกลไก องค์ประกอบ 
และกระบวนการการก าหนดนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลในภาพรวมทั้งหมด และได้ให้รายละเอียดส าคัญว่าการ
ตัดสินใจและการก าหนดนโยบายความมั่นคงภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ. 
2006 โดยอิสราเอลมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก คือ ในทางสังคม ประชาชนอิสราเอลมีชุดความคิด
ด้านความมั่นคง (the set of ideas on security) และระบบของปทัสฐาน (the system of norms) เป็นเอกภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงต่อชาติอาหรับ เนื่องจากประสบการณ์ในสงคราม เต็มรูปแบบกับรัฐอาหรับตลอด
ศตวรรษที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคพลเรือนกับภาคกองทัพผูกพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก  โดยชาวอิสราเอลทั้งเพศ
ชาย หญิง ล้วนถูกหล่อหลอมให้ไปในแนวทางเดียวกันภายใต้บริบทของกองทัพ ซึ่งสิ่งนี้เป็นผลมาจากการที่ชาวอิสราเอล
ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์การเป็นทหาร (การเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับการฝึก การเข้าประจ าการเป็นก าลังพลส ารอง 
และการเรียกตรวจก าลังพล)  ในขณะที่ระดับชนช้ันน าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายก็มีปทัสถานและการรับรู้ด้านความมั่นคง
อย่างแท้จริง เนื่องจากนับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นรัฐอิสราเอลโดยนายเดวิด เบน-กูเรียน (David Ben-Gurion) ได้วางรากฐาน
กระบวนการก าหนดนโยบายความมั่นคงให้ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ าฝ่ายความมั่นคงท างานประสานกัน 
แต่ให้อ านาจเด็ดขาดในการก าหนด การให้ค าปรึกษาเชิงนโยบายความมั่นคงเป็นของข้าราชการประจ า โดยเฉพาะ
กองทัพอิสราเอล อีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ากองทัพและข้าราชการประจ าฝ่ายความมั่นคงผูกขาดข้อมูล การตีความ 
และการวิเคราะห์ ที่จะถูกใช้น าไปประกอบการก าหนดนโยบายความมั่นคง จนสามารถครอบง าการตัดสินใจและก าหนด
นโยบายของฝ่ายบริหารและ นิติบัญญัต (สภาเน็สเสท Knesset) ได้อย่างเบ็ดเสร็จ  
 อาฟเนอร์ โกลอฟ ,โอรีย์ วิชคิน, แรน มิเคลลิส และ รอนนี คาคอน (Avner Golov, Ory Vishkin, Ran 
Michaelis และ Ronny Kakon) งานวิจัยของคณะนักศึกษาใน Lauder School of Government, IDC Herzliya 
เรื่อง A National Security Doctrine for Israel (2010) ช้ีให้เห็นความส าคัญของหลักการความมั่นคง หรือ Doctrine 
ในกระบวนการก าหนดนโยบายความมั่นคงของอิสราเอล โดย Doctrine ความมั่นคงของอิสราเอลไม่ได้ถูกบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีสถานะเป็นเพียงกรอบแนวคิดความมั่นคง (Security Concept) กระนั้น Doctrine ก็เป็นสิ่งที่มี
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ความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นแก่นของนโยบายความมั่นคง เป็นหลักส าคัญ (an essence of principles) ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาพร้อมกับการก าเนิดรัฐอิสราเอล โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ ต้องปกป้องการด ารงอยู่ของชาวอิสราเอล ดังนั้น 
Doctrine จึงได้ให้ความชอบธรรมในการใช้ก าลังทางทหาร และเป็นแนวทางให้แก่ผู้น าประเทศ และ ข้าราชการประจ า
และข้าราชการการเมืองที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง ใช้ก าหนดทิศทางความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบาย  ทั้งนี้
ความส าเร็จในการปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอล ก็จะกลายเป็นหลักการ (Doctrine) ให้หน่วยความมั่นคงยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 
 แนวคิด Constructivism ส าหรับน ามาใช้วิเคราะห์ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ (Decision making) 
ของผู้น าคณะ และ สถาบันต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการก าหนดนโยบาย ขณะที่  ปีเตอร์ แคทเซนสไตน์ (Peter 
Katzenstein) นักคิดส านัก Constructivism ได้อธิบายในงานเขียน “Introduction : Alternative Perspectives on 
National Security”. The culture of National Security : Norms and Identity in World Politics (1996) ได้
อธิบายถึงโครงสร้างของคุณค่าปทัสถานภายในประเทศ (domestic normative structure) ที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมอัต
ลักษณ์ ผลประโยชน์ ตลอดทั้งนโยบายของรัฐด้วย อัตลักษณ์ภายในประเทศของรัฐก็ท าหน้าที่ในการก่อรูปโครงสร้างการ
ตระหนักรับรู้ทางสังคม (social cognitive structure) ที่เป็นตัวให้ความหมายต่อปรากฏการณ์และสภาพแวดล้อมว่า สิ่งใดเป็น
ภัยคุกคามและโอกาส (threat and opportunity) และใครเป็นศัตรูและพันธมิตร (enemies and allies) เช่นเดียวกันกับงาน
ของ Buzan, Barry (1983) ได้อธิบายว่า รัฐอิสราเอลมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศในภูมิภาคว่า เมื่อรัฐ
ใดในตะวันออกกลางได้สร้างความมั่นคงขึ้นมา ก็จะกลายความไม่มั่นคง หรือ ภัยคุกคาม ในมุมมองของอิสราเอลทันที 
เนื่องมากจากความทรงจ าเชิงลบที่ได้รับนับตั้งแต่มีสถานะเป็นรัฐ อิสราเอล พิจารณาว่าตนเองถูกชาติอาหรับรวมเป็น
กองทัพผสมบุกโจมตีพร้อมกันทันที อิสราเอลจึงมีความเชื่อฝังลึกว่าชาติอาหรับ โดยเฉพาะรัฐอาหรับที่มีพรมแดนติดกับ
อิสราเอลนั้น ไม่ต้องการอิสราเอล และ ต้องการจะท าลายล้างรัฐอิสราเอลให้หายไปทันที่ทีมีอ านาจขึ้นมาทัดเทียมหรือ
มากกว่า 
 ชโลโม โบรม (Shlomo Brom) ได้ศึกษา the birth of the preemption doctrine ซึ่งให้รายละเอียด
ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การน าหลักการโจมตีก่อน (Preemptive use of force) มาใช้ปฏิบัติในการท าสงครามและหลักการ
ดังกล่าวเป็นแนวคิดพื้นฐานด้านความมั่นคงของอิสราเอลตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ และได้อธิบายถึงประสบการณ์ที่อิสราเอล
ต้องเผชิญหน้ากับโครงการพัฒนาอาวุธท าลายล้างสูง (WMD) จากรัฐอาหรับที่เป็นคู่ขัดแย้งในศตวรรษที่ 20 อาทิ 
โครงการพัฒนาขีปนาวุธติดตั้งหัวรบกัมมันตรังสีของอียิปต์  โครงการพัฒนาวุธนิวเคลียร์โอซิรัค (Osiraq) ของอิรัก และ
โครงการพัฒนานิวเคลียร์ของซีเรีย โดยชนช้ันน าตลอดจนถึงประชาชนอิสราเอลต่างรับรู้ถึงภัยคุกคามจากโครงการฯ 
ข้างต้นไปในทิศทางเดียวกัน โดยชนช้ันน าอิสราเอลก็ได้สร้างวาทกรรมว่าโครงการพัฒนาดังกล่าวมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
ท าลายอิสราเอล 
 เดวิด มาคอฟสกี (David Makovsky) ใน the Silent Strike : How Israel bombed a Syrian Nuclear 
installation and kept it secret ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการลับของหน่วยข่าวต่างประเทศ (MOSSAD) ในการ
รวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ Al – Kibar ของซีเรียในห้วง ค.ศ. 2004 - 2007 และได้เสนอ
รายงานข่าวกรองดังกล่าวเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกิจการความมั่นคง และ สภาความมั่นคงของ
อิสราเอล ซึ่งเป็นกลไกก าหนดนโยบายที่ส าคัญ โดยนาย เอฮุด โอลเมิร์ต (Ehud Olmert) นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลใน
ขณะนั้นได้ตัดสินว่าโครงการพัฒนานิวเคลียร์ดังกล่าวของซีเรียเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของอิสราเอล และเป็นภัย
ต่อความมั่นคงระยะยาวของอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงได้ตัดสินใจด าเนินการโจมตีด้วยกองทัพอากาศของ
อิสราเอลภายใต้ช่ือปฏิบัติการออร์ชาร์ด (Operation Orchard) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประเด็นที่หนึ่งพบว่ากลไกภาคความมั่นคงของอิสราเอลนั้น ให้อ านาจในการตัดสินใจ (Decision 
Making) แก่ฝ่ายบริหารมากที่สุด ซึ่งสะท้อนการให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารด้านความมั่นคงประการหนึ่ง คือ กรณีการ
ประกาศสงคราม กฎหมายพื้นฐาน ซึ่งเทียบเคียงได้กับรัฐธรรมนูญของอิสราเอลได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร
ในการด าเนินการดังกล่าวโดยไม่จ าเป็นท่ีฝ่ายบริหารจะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน โดยมีนายกรัฐมนตรี 
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เป็นผู้น าสูงสุดของกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากกลไกความมั่นคงภาคพลเรือนทั้งหมด ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
อิสราเอล (National Security Council : NSC), หน่วยความมั่นคงแห่งอิสราเอล (Israel Security Agency) หรือ Shin 
Bet, หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ (Institute for Intelligence and Special Tasks) หรือ MOSSAD ซึ่งทั้งหมดอยู่
ภายใต้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีอิสราเอล (The Office of the Prime Minister) ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดค าสั่งของ
นายกรัฐมนตรีสู่กลไกความมั่นคง ขณะเดียวกันก็จะรับรายงานผลการปฏิบัติจากหน่วยความมั่นคงต่าง ๆ เพื่อน าเรียน
นายกรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท านโยบายความมั่นคงที่จะก าหนดทิศทางของความมั่นคงในระยะ 4 ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ดีนโยบายความมั่นคงที่
สภาความความมั่นคงแห่งชาติจัดท าจะไม่ระบุในรายละเอียด แต่จะระบุเพียงกรอบที่แต่ละหน่วยงานความมั่นคงต้อง
รับผิดชอบเท่านั้น 
 ประเด็นท่ีสอง กระบวนการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจด้านความมั่นคงของอิสราเอลจะด าเนินการผ่าน
การกลไกระดับคณะรัฐมนตรี ซึ่งอิสราเอลมี 25 กระทรวง มีการจัดแบ่งกันออกตามลักษณะงานออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย คณะรัฐมนตรีกิจการภายในและสาธารณะ และ คณะรัฐมนตรี
กิจการความมั่นคง การแบ่งสาขาก็เพื่อให้คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสาขาทั้ง 4 มุ่งเน้นในงานที่สาขาตนเองรับผิดชอบ 
และ ป้องกันไม่ให้ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่เกินความจ าเป็น หากมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ 
อ านาจอธิปไตย และ อาณาเขต ซึ่งเป็นประเด็นที่กฎหมายพื้นฐานก าหนดว่าต้องหารือแบบคณะรัฐมนตรีแบบเต็มองค์
คณะ จึงจัดเสนอให้หารือแบบเต็มองค์คณะต่อไป กระบวนการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจด้านความมั่นคงจะ
ด าเนินการผ่าน “คณะรัฐมนตรีกิจการความมั่นคง (The Ministerial Committee on Security Affairs)” ซึ่งองค์คณะ
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ กรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีมหาดไทย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (the National Security 
Council Adviser) เสนาธิการสูงสุดกองทัพอิสราเอล (Chief of General Staff of the Israel Defense Force)  ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (Chief of National Police Agency)  ผู้อ านวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ (Institute 
for Intelligence and Special Tasks/ MOSSAD) ผู้อ านวยการหน่วยความมั่นคงภายในประเทศ (Israel Security 
Agency / SHINBET) ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทหาร (Directorate of Military Intelligence / AMAN) อัยการ
สูงสุด (the Attorney General) และ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (the Permanent Secretary of Foreign 
Affair) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีบทบาทเป็นตัวเช่ือมส าคัญระหว่างรัฐบาลกับกองทัพอิสราเอล (Israel 
Defense Force :IDF)  เนื่องจาก กฎหมายพื้นฐาน หมวดว่าด้วยกองทัพอิสราเอล ได้ก าหนดให้กองทัพต้องรับค าสั่งตรง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้น  

ประเด็นท่ีสาม ในการศึกษามีข้อสังเกตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น ทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ด้าน
การทหารหรือสายงานความมั่นคงมาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ก่อตั้ง
ประเทศ เมื่อ ค.ศ.1948 – ค.ศ.2007 บุคคลที่เข้ามารับต าแหน่งร้อยละ 90 เคยรับราชการในกองทัพมาก่อน และ ใน
จ านวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งหมด 15 คน มี 4 คน ที่เคยด ารงต าแหน่ง เสนาธิการทหารสูงสุด ซึ่งเป็น
ต าแหน่งสูงสุดในการบังคับบัญชากองทัพอิสราเอล บริบทของการที่อิสราเอลมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาจาก
อดีตเสนาธิการทหารสูงสุด หรือ เคยรับราชการในกองทัพอิสราเอลมาก่อน ท าให้การประสานงาน หรือ สั่งการกองทัพ 
สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าปทัสฐานด้านความมั่นคงของอิสราเอลตก
อยู่ใต้อิทธิพลของกองทัพ หรือ แนวคิดทางการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท าสงครามเต็มรูปแบบ 6 
ครั้ง ได้หล่อหลอมชุดความคิดด้านความมั่นคง (the set of Idea on security) การวางรากฐานนโยบายความมั่นคงของ
อิสราเอลต่อรัฐอาหรับใน 3 ลักษณะได้แก่ นโยบายเชิงป้องปราม (Deterrent Policy) นโยบายเชิงป้องกัน (Defensive 
Policy) และ นโยบายเชิงรุก (Offensive Policy) ซึ่งนโยบายทั้งสามทั้งชุดล้วนแล้วแต่ก าหนดรัฐอาหรับทั้งหมดเป็นรัฐ
ปรปักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแพร่ขยายอาวุธท าลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction (WMD) 
Proliferation) ซึ่งถือเป็นอาวุธประเภทพิเศษที่เกี่ยวพันกับดุลย์อ านาจของประเทศ หากรัฐใดรัฐหนึ่งสามารถจัดหา หรือ 
พัฒนา เพื่อมีไว้ในครอบครองแล้วย่อมท าให้อ านาจในการต่อรองเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้อิสราเอลเองมีชุดปทัสถาน (the 
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set of norm) ทีเ่ชื่อว่าชาติอาหรับมีความต้องการที่จะท าลายล้างให้อิสราเอลหายไปจากแผนที่โลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
การที่ชาติอาหรับมีความพยายามในการจัดหา หรือ พัฒนาโครงการพัฒนานิวเคลียร์ขึ้นมาผู้ก าหนดนโยบายและฝ่าย
ความมั่นคงอิสราเอลย่อมตีความการกระท าดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลโดยตรง ดังนั้นการด าเนินนโยบายจึงมี
ลักษณะของนโยบายเชิงรุก (Offensive Policy) ต่อโครงการพัฒนิวเคลียร์ของชาติอาหรับในตะวันออกกลางทั้งหมด 
แนวทางการด าเนินนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลได้ด าเนินนโยบายเชิงรุกด้วยการใช้ก าลังทางทหาร ภายใต้หลักการ 
“การใช้ก าลังทางโจมตีก่อน”(Pre emptive Use of Force) คือ การโจมตีทิ้งระเบิดโดยไม่ประกาศสงครามและมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าลายเป้าหมายโครงการพัฒนานิวเคลียร์เท่านั้น ไม่ขยายขอบเขตสงครามเป็นสงครามเต็มรูปแบบ 
ดังเช่น กรณีอิสราเอลใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีต่อโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิรัก (Osiraq nuclear programme) 
เมื่อ ค.ศ.1981 และ กรณีอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของซีเรีย (Al – Kibar nuclear 
programme) เมื่อ ค.ศ.2007 
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บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย 
The political role of state enterprise unions 

 

อาจารย ดร. สกล  บุญสนิ 
สํานักวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

บทคดัยอ 

 บทความนีมี้วัตถุประสงคคือ 1) ศึกษาบทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการ
เมืองไทย 2) ศึกษาการสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการแบบ
อุปนัยรวมถึงการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีบทบาททางการเมือง
ทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนี้ 1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มี
บทบาทโดยตรงคือ การสนับสนุนพรรคการเมือง โดยใหการสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตย ซึ่ง
เปนพรรคท่ีใหความสําคัญกับขบวนการแรงงาน สวนบทบาททางการเมืองโดยออม คือ การแสดงพลัง
กดดันรัฐบาล เชน การนัดหยุดงาน การเขารวมชุมนุม การเดินขบวน        2) สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง มีบทบาททางการเมืองโดยออม นัน่คือ การแสดงพลังในการกดดัน
รัฐบาล เชน การนัดหยุดงาน การเขารวมชุมนุม 3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และ 4) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน มีบทบาททางการเมือง
โดยออม นัน่คือ การแสดงพลังกดดันรัฐบาล เชน การแสดงออกทางสัญลักษณโดยการแตงชุดดําเพื่อ
แสดงความไมเห็นดวยกับการดําเนินการของรัฐบาล การคัดคานการปลอยเงินกูใหกับรัฐบาล 5) 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย มีบทบาททางการเมืองโดยออม นั่นคือ การแสดงพลังในการ
กดดันรัฐบาล เชน การนัดหยุดงาน การเขารวมชุมนุม การเดินขบวน การแสดงออกทางสัญลักษณ 
เชน การแตงชุดดํา และ 6) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทย มีบทบาททาง
การเมืองโดยออม นัน่คือ การแสดงพลังในการกดดันรัฐบาล เชน การประณามการสั่งการของรัฐบาล
ในการสั ่งหยุดขบวนรถเพือ่สกัดกัน้การเดินทางของประชาชน สวนผลการศึกษาอีกประการหนึ ่ง 
พบวาผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเปนผูสนใจทางการเมือง    
 
คําสําคัญ :  สหภาพแรงงานแรงงานรัฐวิสาหกิจ, การมีสวนรวมทางการเมือง  
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Abstract       

The objectives of the study are 1) to study the political role of state 

enterprise unions 2) to study the political participation of state enterprise unions. 

Methodology used is Qualitative Research. The researcher used in-depth interviews 

and analyzed with an inductive approach and content analysis. The results showed 

that state enterprise unions have a political role, both directly and indirectly, as 

follows: 1) Events Electricity Generating Authority of Thailand. Direct political role is 

to support political parties. By supporting the Social Democratic Party Which is party 

to focus on the labor movement. The indirect political role is to show the power to 

pressure the government, such as Strike, Assembly, and March. 2) Metropolitan 

Waterworks Authority State Enterprise Employee's Association. Indirect political role is 

the power to pressure the government, such as a Strike and Assembly 3) Bank For 

Agriculture and Agricultural a Cooperative state Enterprise Trade Union, and 4) 

Government Saving Bank Labor Union. Indirect political role is the power to pressure 

the government, such as symbolic expression: wearing black to show their 

disagreement with the actions of the government, and lending to the government 

objected. 5) Thai Airway International Workers' Union. The indirect political role is to 

show the power to pressure the government, such as Strike, Assembly, March, and 

symbolic expression: wearing black to show their disagreement with the actions of 

the government. 6) The State Railway Worker Union of Thailand. Indirect political 

role is the power to pressure the government, such as condemned the government's 

actions. Another result of this study showed that enterprise union leaders are those 

who are interested in politics. 

 

Keywords:  State enterprise unions, Political participation 
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1. ความสําคัญของปญหา   

 

 สังคมอุตสาหกรรมเปนสังคมที่มีความซับซอนและมีพลวัตรสูง ซึง่ประกอบดวยกลุมกิจกรรม

และความสัมพันธเชิงสถาบัน และทัศนคติที่แตกตางกัน ดังนั้นการมองปรากฏการณทางสังคม จึงไม

ควรแยกปรากฏการณดังกลาวออกจากบริบทในการศึกษาแรงงานสัมพันธ โดยเฉพาะในปจจุบันนี้

สังคมไทยไดพัฒนากาวไปสู การเปนสังคมอุตสาหกรรมมากยิ ่งขึ ้น รายไดของประเทศมาจาก

ภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว และภาคบริการมากกวาภาคอื่นๆ  สงผลใหเรื่องของแรงงานสัมพันธ

จึงเกิดความสําคัญมากข้ึนโดยเฉพาะสหภาพแรงงาน ซ่ึงถือเปนตัวเชื่อมประสานท่ีสําคัญ ซ่ึงในปจจุบัน 

สถานการณดานแรงงานสัมพันธโดยทั่วไปมีแนวโนมดีขึน้ ไมวาจะเปนการยืน่ขอเรียกรอง การเกิดขอ

พิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานหรือปดงาน เนื่องจากนายจางและลูกจางตางเขาใจในสถานการณที่

เกิดขึน้ จึงพยายามทีจ่ะไมเรียกรองผลประโยชนเพิม่ขึน้ (Kennedy, 1980: 330) การที่นายจางและ

ลูกจางมีความสัมพันธทีด่ีขึ้น ถือเปนประโยชนทีเ่กิดกับตัวนายจางและลูกจางเอง ประโยชนทีเ่กิดข้ึน

จากฝายนายจาง เชน การเพิ่มผลผลิต สินคาและบริการมีคุณภาพสูงขึน้ ลูกคาเกิดความพึงพอใจ

สูงขึ ้น สวนประโยชนที ่เกิดขึ ้นกับลูกจาง เชน ทํางานภายใตสภาพการจางทีเ่หมาะสม เชน 

คาตอบแทน ชั่วโมงการทํางาน วันหยุด วันลา มีความเปนอยูท่ีดี เกิดความผูกพันในงานและองคการ 

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการที่มีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี และเปน

ประชาธิปไตย เพราะวาระบอบประชาธิปไตยเปนระบบใหญของสังคมที่มีอิทธิพลในบางระดับที่

กําหนดระบบแรงงานสัมพันธท่ีเปนระบบยอยของสังคม หากปราศจากระบบใหญท่ีเปนประชาธิปไตย

ก็ยากที่จะเกิดองคการของฝายลูกจาง และองคการนายจางที่เปนอิสระ และสามารถตัดสินใจไดดวย

ตัวเอง แตในขณะเดียวกัน แรงงานสัมพันธก็มีสวนสรางประชาธิปไตยทางดานอุตสาหกรรมในระดับ

โรงงานและบริษัทตางๆ ซ่ึงเปนประชาธิปไตยในระดับรากฐานของสังคม หากปราศจากประชาธิปไตย

ท่ีเขมแข็งในระดับลาง ก็ยากท่ีจะมีประชาธิปไตยในระดับบนหรือในระดับชาติท่ีเขมแข็งได ซ่ึงสหภาพ

แรงงาน ถือวาเปนตัวแทนของฝายลูกจางและเปนองคการลูกจางทีส่ําคัญที่สุดในโลกยุคอุตสาหกรรม

ที่สําคัญสหภาพแรงงานเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดสถาบันหนึ่งของระบบแรงงานสัมพันธในประเทศที่มี

การปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย (สังศิต  พิริยะรังสรรค, 2542: 12) 

 สหภาพแรงงานนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการพิทักษรักษาผลประโยชนของฝายลูกจาง

แลวนัน้ ยังมีบทบาทอีกหลากหลายประการ เชน บทบาทในการเจรจาตอรองรวมกัน บทบาทในการ

ตอสูเพ่ือความเปนธรรม บทบาททางการเมือง และบทบาททางสังคม บทบาทตอการพัฒนาองคการ 

บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน แตมีงานวิจัยไมมากนักที่ศึกษาบทบาทของสหภาพ

แรงงานตอการมีสวนรวมทางการเมืองของไทย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาบทบาทของสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจตอการมีสวนรวมทางการเมืองของไทย 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1) เพือ่ศึกษาบทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย  

2) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คือ 1) แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับ

แรงงานสัมพันธ 2) แนวคิดเกี ่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองและงานวิจัยที ่เ กี ่ยวของ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ   

 แรงงานสัมพันธ (Labor relations) หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางฝายบริหารและองคการ

ของฝายบริหาร ผูใชแรงงานและองคการของผูใชแรงงานและภาครัฐ (Dunlop, 1958) ซึ่งคําวา 

แรงงานสัมพันธ (Labor relations) และอุตสาหกรรมสัมพันธ (Industrial relations) เปนคําทีน่ิยม

ใชกันตั้งแตยุคเริ่มตนของการปฏิวัติอุตสาหกรรม การจางงานสวนใหญอยูในภาคการผลิต คนงานสวน

ใหญทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมโดยเนนการใชเครื่องจักรกลเปนเทคโนโลยีหลักในการผลิต เนน

ประสิทธิภาพในการผลิต คนทํางานอยูในระบบสายพานการผลิต (Assembly line) คนงานใชกําลัง

แรงงานเปนหลัก สิ่งแวดลอมในการทํางานไมดีนัก และนําไปสูปญหาสุขอนามัยของคนงาน ซึง่สวน

ใหญเปนแรงงานในระดับลาง ดังนั้นการทํางานในลักษณะดังกลาว เปนปจจัยกดดันทีส่ําคัญ ใหผูใช

แรงงานรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน (Unions) เพือ่ใหเปนตัวแทนของคนงานในการทําหนาที่

เจรจาตอรองรวมกัน เกีย่วกับคาจาง คาตอบแทนกับฝายนายจาง รวมถึงเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกับ

การทํางาน (ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน, 2548: 7; Gomez Mejia, Balkin, Cardy, 2001: 429-456) ใน

ระบบแรงงานสัมพันธนั้นจําเปนตองเขาใจประเด็นหลักๆ 3 ประเด็นคือ 1) ผูแสดงบทบาทหลักใน

ระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก ผูใชแรงงานและองคการของผูใชแรงงาน นายจางและองคการของฝาย

นายจาง และภาครัฐ โดยภาครัฐจะทําหนาที่เปนคนกลางแสดงบทบาทในการควบคุม กํากับ และ

เจรจาไกลเกลี่ยหรือชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 2) สิง่แวดลอมของระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก ลักษณะ

ของเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม กลไกดานการตลาด ผลิตภัณฑของระบบเศรษฐกิจ 

รูปแบบการกระจายและการใชอํานาจของสังคมนั้นๆ และ 3) อุดมการณ ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมของผู

แสดงบทบาทในระบบแรงงานสัมพันธ ในขณะทีส่ังศิต  พิริยะรังสรรค (2542: 17) กลาวไววา ใน

การศึกษาระบบแรงงานสัมพันธจําเปนตองเขาใจบริบทของแรงงานสัมพันธซึ ่งประกอบดวย 3 

องคประกอบใหญ คือ  
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  1) ระบบแรงงานสัมพันธ (Industrial relations system) เปนปรากฏการณท่ีแสดง

ใหเห็นถึงบทบาท ความสัมพันธ สถาบัน กรพบวนการ และกิจกรรมตางๆ ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ ซ่ึงปรากฏในหลายระดับตั้งแตระดับองคการ ระดับอุตสาหกรรมและระดับชาติ   

  2) สวนอื่นๆ ของกิจกรรมทางสังคม (Other segments of social activity) โดย

กิจกรรมทางสังคมนี ้ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งโครงสรางทางสังคมเหลานี้จะมี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของแรงงานสัมพันธ และในทางตรงกันขามแรงงานสัมพันธ ก็มีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย ซึง่มีองคประกอบหลายอยางที่มีปฏิสัมพันธ

และมีความเกี่ยวของกันเองและสภาพแวดลอมอื่นๆ กับแรงงานสัมพันธ ไดแก สภาพแวดลอม

ทางดานเศรษฐกิจและความคาดหวังทางดานสังคมที ่เกี ่ยวของกับการแบงปนโภคทรัพยของ

ประชาชาติและนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึง่เกีย่วโยงกับแรงงานสัมพันธในประเด็นของการ

กําหนดโครงสรางคาจางและระดับของคาจาง นอกจากนี้การขยายตัวของของการจางแรงงานหญิง

และความสําคัญของแรงงานสัมพันธ เกีย่วของอยางใกลชิดกับการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนทาง

สังคม และความคาดหวังดานการศึกษา งานอาชีพและการวางแผนครอบครัว การเปลี ่ยนแปลง

โครงสรางอุตสาหกรรมท่ีชวยลดความแตกตางทางดานเพศในการจางงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดโดยใช

สภาพแวดลอมดังตอไปนี้  

   2.1)  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) 

สภาพแวดลอมนี ้สงผลตอแรงงานสัมพันธตองพิจารณาจากดานอุปสงคของแรงงาน การจางงาน 

จํานวนคนทํางาน ทั้งชายและหญิง การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคของแรงงาน ความรุงเรืองและการ

ตกต่ําของอุตสาหกรรมบางประเภททีส่งผลกระทบตอการจางงาน รวมถึงการเติบโตของพนักงานที่

ทํางานในสํานักงาน  

   2.2) สภาพแวดลอมทางดานสังคม (Social Environment) การพิจารณา

สภาพแวดลอมทางดานนี้จะตองคํานึงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในระยะหนึ่งๆ ควบคูกับ

การพิจารณาวาสังคมมีความเปนอุตสาหกรรมมากยอยเพียงใด ระดับความเปนประชาธิปไตยของ

สังคม ระบบสวัสดิการของรัฐ ความไมเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจของกลุมคนในสังคม และความ

ใฝฝนของคนตอวัตถุและงาน  

   2.3) สภาพแวดลอมทางการเมือง (Political Environment) ซึ่งครอบคลุม

ตั้งแตระบบของรัฐ สภาพแวดลอมทางการเมืองไมเพียงแตครอบคลุมระบบพรรคการเมืองที่เปน

ทางการ รัฐสภา รัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเทานั้น ยังครอบคลุมถึงกลุมพลังที่ไมเปน

ทางการที่มุงสรางอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของระบบที่เปนทางการอีกดวย ซึง่โดยทั่วไปพรรค

การเมือง รัฐบาล และอุดมการณ เปนสวนประกอบสําคัญที่สุดของสภาพแวดลอมทางการเมือง 

เพราะองคประกอบเหลานี้เปนสวนในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และปฏิบัติการของกระบวนการใน

ทํางานของรัฐ  
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  3) เวลา (Time) สถานะปจจุบันของแรงงานสัมพันธเปนสิ่งทีไ่ดรับการสืบทอดกันมา

ตัง้แตอดีต กับเปาหมายหรือความคาดหวังในอนาคต บริบทของเวลาอาจแสดงใหเห็นปญหาใน

ปจจุบัน และขอสรุปท่ีไดจะเปนปญหาในอนาคต สวนทัศนคติความคาดหวังและความสัมพันธทีแ่สดง

ออกมาเปนผลผลิตทีม่าจากประสบการณรวมกันในอดีต ดังนั้นแรงงานสัมพันธจะขึน้ตอการปรับตัว

และการพัฒนาของสังคมที่สะทอนใหเห็นโดยทางการเปลีย่นของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

รวมถึงการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธภายในตัวเอง   

 นอกจากนี้ Berg and Chang (2000: 26) ไดใหกรอบในการศึกษาระบบแรงงานสัมพันธวา

จะตองประกอบดวย 1) คนงานและองคการตางๆ ในระบบแรงงานสัมพันธ 2) การเจราตอรองรวมกัน 

และ 3) วัฒนธรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 1. คนงานและองคการตางๆ ในระบบแรงงานสัมพันธ  

  1.1 คนงานและองคการของฝายคนงาน (Employer and labor unions) 

สัมพันธภาพในระบบการจางงาน ถูกกําหนดโดยนายจางฝายเดียว หรือโดยการเจรจาตอรองรวมกัน

ระหวางคนงานแตละคนกับนายจาง หรือโดยการเจรจาตอรองรวมกันในรูปแบบของนายจางหรือ

องคการของฝายนายจางกับฝายลูกจางหรือสหภาพแรงงาน สวนองคการของฝายคนงานที่สําคัญ นั่น

คือ สหภาพแรงงาน (Labor unions) ซึ่งเปนตัวแทนของฝายลูกจางในการเจรจาตอรองกับฝาย

นายจาง เพ่ือใหไดมาซ่ึงสภาพการจางท่ีดี     

   1.1.1 เหตุผลท่ีคนงานเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 

 Tan Chwee Huat (1995: 68) ไดกลาวถึงเหตุผลท่ีคนงานหรือพนักงาน 

เขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานดังตอไปนี้  

   1) เพ่ือใหไดรับคาจาง คาตอบแทน และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีข้ึน 

การที่พนักงานเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานทําใหมีอํานาจในการเจรจาตอรองรวมกับฝาย

นายจางหรือองคการของฝายนายจางมากขึ้น ซึ่งอํานาจในการเจรจาตอรองดังกลาว จะชวยให

พนักงานไดรับคาจาง คาตอบแทน และสภาพการการทํางานที่ดีขึน้ ซึง่การทีพ่นักงานเขารวมเปน

สมาชิกสหภาพแรงงานจะทําใหการเจราตอรองกับฝายนายจางมีน้ ําหนักมากขึ้นกวาเจรจาโดย

พนักงานเพียงคนเดียว  

   2) เพื่อใหมีความมั่นคงในการจางงาน พนักงานเชื่อวา การจัดตั้งสหภาพ

แรงงานเพื่อทําหนาที่เจรจาตอรองประเด็นสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพการจางและสภาพการ

ทํางาน จะทําใหพนักงานไดรับสิ ่งเหลานัน้ในทางทีด่ีขึ ้น มีความมัน่คงในการจางงานเพิ่มมากขึ้น 

นายจางไมสามารถเลิกจางลูกจางไดตามอําเภอใจ ซึง่การทีจ่ะเลิกจางบุคคลใด ฝายนายจางจะตองมี

เหตุผลท่ีเหมาะสมหรือเปนธรรม เพ่ือชี้แจงใหกับพนักงานและสหภาพแรงงานทราบ  
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   3) ความตองการของกลุ มสังคม ซึ ่งพนักงานที่เขาเปนสมาชิกสหภาพ

แรงงาน เปนเพราะความตองการเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับเพือ่นพนักงานดวยกัน ทําใหมีโอกาส

รูจักเพื่อนคนงานในฝายหรือแผนกอื่นๆ ซึ่งลักษณะการทํางานแบบปกตินั้น ไมเอื้อตอการไดพบปะ

พูดคุยกัน 

   4) แรงกดดันจากกลุมคนงานดวยกัน พนักงานบางคนเขารวมเปนสมาชิก

สหภาพแรงงาน เพราะเพ่ือนพนักงานท่ีเหลือเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานกอนหนานี้แลว ทําให

พนักงานท่ียังไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานรูสึกโดดเดีย่ว แรงกดดันดังกลาวทําใหพนักงานทีไ่มเขา

เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน สมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานตามกลุมเพ่ือนๆ ไปดวย 

   5) ความปรารถนาทีจ่ะรับใชเพื่อนพนักงานดวยกัน พนักงานบางคนสมัคร

เขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อตองการรับใชเพื่อนพนักงานทุกคน ดวยการทํากิจกรรมตางๆ ที่

เปนประโยชนตอคนอ่ืนๆ  

     1.1.2 วัตถุประสงคของสหภาพแรงงาน  

   พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 หมวดท่ี 4 ได

กําหนดวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานไวดังนี ้ 1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับ

นายจาง และระหวางลูกจางดวยกัน 2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข 3) แสวงหาและ

คุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางของลูกจาง และ 4) ดําเนินการใหความรวมมือเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้สหภาพแรงงานยังมีวัตถุประสงคใน

ฐานะท่ีเปนองคการของฝายคนงานดังนี้ 

   1) ทําหนาท่ีในกระบวนการเจรจาตอรองรวมกัน (Collective bargaining) 

ซึ่งการเจรจาตอรองที่เกิดขึ้นนั้นเปนการเจรจาระหวางฝายนายจางหรืองคการของฝายนายจาง และ

ลูกจางหรือองคการของฝายลูกจาง เพื่อใหพนักงานไดรับคาจาง คาตอบแทนที่เปนธรรม ตลอดจน

เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการจางงาน 

   2) การตอสูเพ่ือความม่ันคงในการจางงาน สหภาพแรงงานทําหนาท่ีปกปอง

ตําแหนงงานใหกับสมาชิกเพื่อใหไดรับความเปนธรรม และเพือ่เปนหลักประกันวาพนักงานที่เปน

สมาชิกสหภาพแรงงานจะไมถูกเลิกจางตามอําเภอใจของฝายนายจาง โดยเฉพาะเมื่อนําเครื่องจักร

และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชแทนกําลังคน โดยสหภาพจะเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการ

ฝกอบรมเพื่อใหพนักงานสามารถมีความรูทักษะดานอื่นๆ เนื่องจากหนาที่เดิมที่พนักงานทําอยู ถูก

แทนที่ดวยเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ แลว โดยมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อใหควบคุมเครือ่งจักรที่

นําเขามาทดแทนกําลังคน หรือในกรณีท่ีมีการเลิกจางเนื่องจากนําเครื่องจักรมาใชแทนคน สหภาพก็มี

หนาทีใ่นการเรียกรองใหฝายนายจางจายคาชดเชยใหกับพนักงานคนนั้นๆ ดวย เพือ่ใหเกิดความเปน

ธรรม 
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   3) ประสานความรวมมือกับฝายนายจาง เมื่อเกิดขอขัดแยงตางๆ สหภาพ

แรงงานจะทําหนาทีแ่กไขขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับคนงานกับฝายนายจาง เปนการชวยประสาน

ความรวมมือระหวางนายจางและลูกจางเพื่อใหความสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น และนําไปสูการ

กําหนดสิทธิประโยชน และเง่ือนไขการทํางานท่ีดีข้ึน 

   4) กิจกรรมทางการเมือง สหภาพแรงงานไดเขาไปรวมทํากิจกรรมทางการ

เมืองในหลากหลายรูปแบบ เชน ในประเทศอังกฤษ สหภาพแรงงานตางๆ ใหการสนับสนุนทาง

การเมืองโดยตรงตอพรรคแรงงาน ในขณะที่หลายประเทศสหภาพแรงงานเขาไปมีบทบาททาง

การเมืองโดยออม เชน การแสดงพลังกดดันรัฐบาลในบางเรือ่ง เชน เรื ่องที่เกี่ยวของกับสิทธิและ

ผลประโยชนของพนักงาน การแกไขกฎหมายทีเ่กีย่วของกับพนักงาน หรือการแกไขเกีย่วกับการจาง

งาน นอกจากนี้ในการหาเสียงของนักการเมือง นักการเมืองมักจะพยายามหาเสียงสนับสนุนจากผูนํา

ดานแรงงาน แมวาพนักงานจะมีอิสระในการลงคะแนนเสียงของตนก็ตาม ซึ่งการที่สหภาพแรงงานเขา

ไปมีสวนรวมทางการเมืองนั้น หลายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดในวัตถุประสงคของสหภาพ

แรงงานไวโดยตรง เพ่ือใหเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  

   5) กิจกรรมทางสังคม สหภาพแรงงานไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกองทุน

ตางๆ เพื่อใหพนักงานที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดมีโอกาสในการกูยืมเงิน หรือสวัสดิการใน

รูปแบบตางๆ ท่ีนอกเหนือจากสิ่งท่ีองคการไดจัดข้ึน เชน สหภาพแรงงานจัดใหมีกองทุนเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกภาพของตนในกรณีเจ็บปวย วางงาน เกษียณอายุ และเสียชีวิต โดยในระยะหลัง รูปแบบการ

จัดตั้งเปนกองทุนตางๆ ไดครอบคลุมอยูในกฎหมายของภาครัฐที่ใหสถานประกอบการตางๆ ตอง

ปฏิบัติตาม เชน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคุมครองแรงงาน ทําใหการทํากิจกรรมทางสังคมของ

สหภาพแรงงาน จะเนนไปท่ีการทํากิจกรรมสันทนาการใหกับสมาชกิของสหภาพแรงงาน  

  1.2 นายจางและองคการของฝายนายจาง (Employer and their associations) 

ฝายนายจางมีบทบาทหลายลักษณะ ซ่ึงอํานาจการเจรจาตอรองของฝายนายจางข้ึนอยูกับหลายปจจัย 

เชน ความแตกตางท้ังในดานขนาดและผลประโยชนขององคการธุรกิจ ซ่ึงเปนสมาชิกขององคการฝาย

นายจางซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอเอกภาพขององคการฝายนายจางในการเจรจาตอรองกับสหภาพแรงงาน 

ประการตอมาคือ ศักยภาพขององคการในการควบคุมบรรดาสมาชิกมีผลตอประสิทธิผลในการตอสู 

เพือ่รักษาผลประโยชนของฝายนายจาง ประการสุดทายคือ ความครอบคลุมสมาชิกทีห่ลากหลาย

ครบถวน สงผลใหองคการฝายนายจางมีความยากลําบากในการกําหนดทาทีตางๆ เพราะไมสามารถ

ผลักภาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหองคการธุรกิจใดได เพราะตางก็เปนสมาชิกขององคการเดียวกัน องคการ

ฝายนายจางจะอยูในภาวะกดดันใหตองรับผิดชอบตอผลกระทบของนโยบาย ซึ่งสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจระดับมหภาคดวย   

  1.3 ภาครัฐ (Government) ภาครัฐทําหนาทีเ่ปนคนกลางในระบบแรงงานสัมพันธ 

โดยภาครัฐจะแสดงบทบาทที่แตกตางกันออกไป เชน บทบาทวางเฉย (Passive state) บทบาทนี้รัฐ



 

 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 364    - 

จะจํากัดบทบาทของตนเอง รัฐจะไมเขาไปยุงเดี่ยวกับการเจรจาตอรองระหวางองคการกับคนงานหรือ

สหภาพแรงงาน รัฐจะทําหนาที่ในการกําหนดกฎเกณฑของการเจรจาตอรองรวมกันและแทรกแซงใน

กระบวนการดังกลาวนอยที่สุด สวนบทบาทถัดมาคือ บทบาทเปนผูสนับสนุนหลัก (Active state 

support) โดยบทบาทนี้รัฐเปนผูออกกฎหมายใหองคการฝายนายจางและสหภาพแรงงานมีสถานภาพ

เปนหนวยงานกึง่ราชการทําหนาที่รวมกันในการแสวงหาขอยุติเกีย่วกับอัตราคาจางและเงื่อนไขการ

ทํางาน บทบาทถัดมาคือ บทบาทรัฐนิยม บทบาทนีร้ัฐเขาไปกําหนดอัตราคาจางและเงือ่นไขในการ

ทํางานโดยตรง เชน กําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ จํานวนวันทํางานในแตละสัปดาห จํานวนวันหยุด

พักผอน การลาคลอดบุตร เปนตน  

 

 2. การเจรจาตอรองรวมกัน (Collective bargaining)  

 การเจรจาตอรอง หมายถึง กระบวนการที่คูกรณีซึ่งมีทั้งสองฝายหรือมากกวาสองฝายก็ได 

ดําเนินการเจรจาตอรองเพือ่กําหนดเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนขอเรียกรองระหวางกัน ซึ่งการเจรจา

ตอรองในระบบแรงงานสัมพันธจะเกี่ยวของกับคาจาง คาตอบแทน และเงื่อนไขตางๆ ในการทํางาน 

เชน จํานวนชั่วโมงการทํางาน วันหยุด วันลา สวัสดิการ การเลิกจาง การใชแรงงานเด็ก แรงงานสตรี 

คนตางดาน ผูพิการ ซึง่กลยุทธที่ใชในการเจรจาตอรอง มีสองกลยุทธสําคัญคือ 1) การเจรจาตอรอง

เพือ่แยงชิงผลประโยชน (Distributive bargaining) และ 2) การเจรจาตอรองบูรณาการเพือ่รวมกัน

สรางประโยชน (Integrative bargaining) ซ่ึงความแตกตางระหวางกลยทุธทัง้สองแสดงไดดงัตารางท่ี1  

ตารางที่ 1  กลยุทธการเจรจาตอรอง  

 

ลักษณะการเจรจาตอรอง การเจรจาตอรองเพ่ือแยงชิง

ผลประโยชน 

การเจรจาตอรองบูรณาการ

เพ่ือรวมกันสรางประโยชน 

1. ผลประโยชนท่ีตองการ

แบงปน 

ผลประโยชนที่จะแบงปนกันมี

จํานวนคงท่ีและจํากัด 

ผลประโยชนที่จะแบงปนกันมี

จํานวนไมจํากัด 

2. แรงจูงใจในการเขารวมการ

เจรจาตอรอง 

ฝายเราชนะ ฝายเขาแพ ตางฝายตางชนะ 

3. ทาทีของการเขารวมการ

เจรจาตอรอง 

แสดงทาทีเปนปฏิปกษตอกัน แสดงท า ที ให ค ว ามร ว ม มือ

ระหวางกัน 

4. ความสมัพันธ ระยะสัน้ ระยะยาว 

 
ท่ีมา: Lewicki and Litterer, 1985: 280 
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 3. วัฒนธรรม (Culture)   

 วัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารงาน ซึ่งระบบแรงงานสัมพันธไมแตกตางจาก

ระบบการบริหารงานอื่นๆ ซึง่ Hofstede (1984) ไดวิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอระบบ

แรงงานสัมพันธใน 4 มิติ คือ 1) ลักษณะสังคมแบบปจเจกชนนิยม และสังคมแบบสวนรวมนิยม 2) 

ระดับการยอมรับสถานภาพและอํานาจ 3) ระดับความพยายามหลีกเลี ่ยงสถานการณที่ไมอาจ

คาดการณได และ 4) สังคมทีเ่นนความมุงมัน่ในการแขงขัน ซึง่จากมิติทัง้สีส่ะทอนใหเห็นถึงความ

แตกตางทางวัฒนธรรมในแตละสังคม ดังนั้นระบบแรงงานสัมพันธในวัฒนธรรมที่แตกตางกันจึงมี

ความแตกตางกัน  

  

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง   

     1) ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง   

     การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปน

ประชาธิปไตย สังคมใดมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ํา พิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน (Geertz, 1963; Emerson, 1960; Hoselitz, 1952; Pye, 1966) อีกทั้ง

ความสําเร็จของการพัฒนาทางการเมืองขึ้นอยู กับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองเปนสําคัญ  

โดยเฉพาะการพัฒนาการเมืองใหเปนประชาธิปไตย  สวนสิทธิพันธ พุทธหุน (2531: 157) สรุป

ความหมายของการเขามีสวนรวมทางการเมืองวาเปนกิจกรรมของประชาชนที่มุงจะเขาไปมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลในระดับตางๆ ซึ่งรูปแบบการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองใน

แตละสังคมยอมแตกตางกันไปดวย  

Milbrath and Goel (1977: 2) ไดใหความหมายของการเขามีสวนรวมทางการเมืองวา 

หมายถึง กิจกรรมท้ังหลายของประชาชนแตละคนท่ีตองการมีอิทธิพลผลักดันหรือยอมรับสนับสนุนตอ

รัฐบาล ซึ่งไมเพียงแตเปนการรวมบทบาทในการสรางอิทธิพลผลักดันใหเกิดผลทางการเมืองตาม

ตองการเทานั้น แตยังรวมถึงกิจกรรมที่เปนที่ยอมรับอยางพิธีการดวย สําหรับผูทีย่อมรับรัฐบาลตอง

แสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตามคําสัง่หรือขอเรียกรองของรัฐบาล แตผูทีไ่มเห็นดวยก็พยายาม

สรางอิทธิพลผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาใหม การมีสวนรวมทางการเมืองจึงมีท้ังการ

ตอตาน เชน การเดินขบวนประทวงการจลาจล และมีทั้งการสนับสนุน เชน การใหความรวมมือกับ

ทางการในการเสียภาษี การเกณฑทหาร เปนตน  

   2) ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมือง   

   การมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนรูปธรรม หมายถึง การแสดงออกซึง่การกระทําทาง

การเมือง โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที ่สําคัญ คือ 1) การกําหนดตัวผู ปกครอง เปนการ

แสดงออกทางการเมืองที่สําคัญทีสุ่ดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การที่ประชาชน

ปรากฏตัวแสดงตนในการใชสิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนําทางการเมือง จึงเปนการแสดงออกในฐานะ
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ทีเ่ปนเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจริง 2) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล สังคมประกอบไป

ดวยหลายกลุ ม เชน ชมรม สมาคม กลุ มอิทธิพล และกลุ มผลประโยชนตางๆ กลุ มเหลานี ้มักมี

วัตถุประสงคเฉพาะของกลุม การเคลื่อนไหวตางๆ อาจเปนไปเพือ่รักษาผลประโยชนของตน หรืออาจ

เปนการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม และจะมีผลตอการผลักดันการจัดสินใจของ

รัฐบาลเพื่อตอบสนองเปาหมายของกลุม ในกรณีที่กลุมตางๆ กระทําการผลักดันโดยตรงตอรัฐบาล 

อาจพิจารณาไดจากการเรียกรองของสมาคมผลประโยชนตางๆ เชน สมาคมธนาคาร ผลักดันรัฐบาล

เกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของธนาคาร หรือสภาพอุตสาหกรรมผลักดันรัฐบาลเกี่ยวกับ

โครงสรางภาษีอากร สงเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเกลานี้สวนใหญเกิดข้ึนในประเทศ

ที่พัฒนาแลว 3) การวิพากษวิจารณรัฐบาล ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการวิพากษวิจารณการ

กระทําของรัฐบาลไดทั้งในทางทีส่นับสนุนและคัดคาน อาจกระทําโดยการเขียน การพูด และการ

โฆษณา ซึ่งการวิพากษวิจารณจะเปนเรื ่องที่เกี่ยวของกับนโยบาย และการบริหารงานของรัฐบาล 

นอกจากนีอ้าจแสดงออกดวยการเขียนบทความ หรือคําพูด การอภิปราย การใหสัมภาษณ เพื่อ

วิพากษการทํางานของรัฐบาลไดอยางเสรี แตตองทําดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล และรัฐบาล

จะตองสงเสริมใหประชาชนมีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และเปนกลไกที่

ชวยสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานของระบบราชการใหตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดอยางเสมอภาค สวนในปจจุบันนี้ การวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล นิยมใชสื่อตางๆ เชน 

วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งนับวามีบทบาทสําคัญในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบการกระทํา

ของรัฐบาล และเปนการกระตุ นใหประชาชนสนใจกิจกรรมของรัฐบาลมากยิ ่งขึ้น 4) การชุมนุม

เคลื ่อนไหวทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิในการชุมนุมและเคลื ่อนไหวทางการเมืองไดในสังคม

ประชาธิปไตย ทั้งในสวนของการสนับสนุนและคัดคานการดําเนินงานของรัฐบาล ซึง่ถือวาการชุมนุม

เปนการแสดงออกทางการเมืองท่ีสําคัญในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือใหรัฐบาลรูวา ประชาชนเห็นดวย

หรือไมเห็นดวยกับนโยบายหรือการกระทําของรัฐบาล เพื่อแสดงการเรียกรองใหรัฐบาลตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะถาการชุมนุมนั้นไดรับการสนับสนุนจาก

สือ่มวลชน โดยสื่อมวลชนจะนําเสนอขาวสารที่เปนประโยชนตอผูชุมนุม และทําใหประชาชนเขา

มารวมชุมนุมมากข้ึน และในท่ีสุดจะเปนการบีบบังคับใหรัฐบาลจะตองทําตามขอเรียกรองของผูชุมนุม 

ซึง่การชุมนุมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนรัฐบาล สวนใหญเปนการชุมนุมโดยสงบและเปนระเบียบ

เรียบรอย เปนการชุมนุมเพื่อใหกําลังใจ มีปายคําขวัญที่กลาวยกยอง ชื่นชม และการชุมนุมจะไม

ยืดเยือ้ สวนใหญจะเริ่มตนและสิน้สุดตามทีกํ่าหนดไวลวงหนา ตรงกันขามกับการชุมนุมเพื่อคัดคาน

รัฐบาล ซึง่การชุมนุมประเภทนี้สวนใหญจะเริ ่มตนจากความไมพอใจนโยบายหรือการกระทําของ

รัฐบาล ซึง่อาจเปนประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนของกลุมหรือของสังคมก็ได การชุมนุมจะเพิ่มความ

รุนแรงมากขึ้นหากขอเรียกรองของผูชุมนุมไมไดรับการตอบสนองจากรัฐบาล ซึง่อาจมีการเคลือ่นไหว

เพ่ือเพ่ิมความกดดันตอรัฐบาลก็ได และถาประเด็นการเคลื่อนไหวเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับผลประโยชน
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ของสังคมและประชาชน ประชาชนก็จะเขารวมมากยิ่งขึ้น จนในที่สุดหากรัฐบาลไมยอมตกลงตาม

ขอเสนออาจเกิดการประจันหนาและนําไปสูการปะทะกัน กลายเปนการจลาจลไดในที่สุด (สมบัติ  

ธํารงธัญวงศ, 2548: 379)  

   3) ระดับของการมีสวนรวมทางการเมือง  

   Mibrath (1965: 16 อางถึงในสมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2548: 384) การมีสวนรวมทางการ

เมืองประกอบดวยฐานคติสําคัญ 2 ประการคือ 1) ปจจัยที่เกีย่วของกับการกระทําทางการเมืองอยาง

ใดอยางหนึ่ง มีแนวโนมที่จะเกีย่วของกับการกระทําอื่นๆ ทางการเมืองดวย 2) ความเกีย่วพันทาง

การเมือง มีลักษณะเปนลําดับขั้น ซึ่งลําดับขั้นนี้แบงออกเปนระดับของการมีสวนรวมทั้งหมด 14 

ระดับ ดังนี้   

3.1 การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การที่บุคคลจะแสดงความสนใจ

ตอกิจกรรมทางการเมือง ยอมแสดงวาบุคคลนั้นไดรับปจจัยกระตุนทางการเมือง (Political Stimuli) 

จากสิ่งแวดลอมมากพอสมควร จนกระท่ังเกิดความสนใจท่ีจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองดวยตนเอง 

บุคคลที่คาดหวังวาจะสรางความสัมพันธกับสิง่แวดลอมทางการเมืองอยางมีประสิทธิภาพจะตองอุทิศ

ความพยายามเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเมืองเพื่อเพิ่มพูนความรูทางการเมืองของตน 

กิจกรรมเหลานี้ถือเปนรากฐานเบื้องตนท่ีจําเปนในการรวมกิจกรรมทางการเมืองตางๆ แมวาโดยท่ัวไป

ปจจัยกระตุน (Stimuli) จะถูกสงผานทางสื่อตางๆ มากมายแตบางคนอาจจะใหความสนใจเพียง

เล็กนอยหรือไมใหความสนใจเลย การที่บุคคลจะตอบสนองตอปจจัยกระตุนทางการเมืองอยางไร 

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขเฉพาะบุคคล โดยทัว่ไปการทีบุ่คคลไดรับปจจัยกระตุนทางการเมืองยิง่มาก จะยิง่ทํา

ใหบุคคลนั้นมีโอกาสมีสวนรวมทางเมืองมากยิ่งข้ึน  

3.2 การใชสิทธิเลือกตั้ง โดยท่ัวไปการท่ีประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งประชาชน 

จะตองมีความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเพ่ือเปน

การแสดงออกถึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ทําใหคูแขงขันทางการเมืองจะตองแสดงความรู 

ความสามารถ และการเปนคนมีคุณธรรม เพ่ือขอรับความไววางใจหรือขอฉันทานุมัติจากประชาชนให

เขาไปดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังนัน้ การใชสิทธิเลือกตั้งแมจะเปนการแสดงออกในลําดับพื้นฐาน

ของการเกี่ยวพันทางการเมืองแตการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนเปนการแสดงบทบาทการมีสวน

รวมทางการเมืองท่ีนับวาสําคัญมาก โดยท่ัวไปการใชสิทธิเลือกตั้ง ประกอบดวยเง่ือนไข 2 ประการคือ 

ประการแรก การตัดสินใจวาจะไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม ประการท่ีสอง การตัดสินใจวาจะเลือกพรรค

ใดหรือบุคคลใด ซึ่งเงือนไขทั้ง 2 ประการขึน้อยูกับกระบวนการหลอหลอมทางการเมืองของแตละ

บุคคลและปจจัยกระตุนทางการเมืองจากสิง่แวดลอมเปนสําคัญ โดยทั่วไปบุคคลจะรูลวงหนาวาจะมี

การเลือกตั้งเมื่อใด ดังนัน้บุคคลจึงมีโอกาสเตรียมการตัดสินใจไดลวงหนา โดยสรุปจะเห็นไดวา การมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบบประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะกวาง ๆ ที่มักเขาใจกันทั่วไปก็

คือ การที่ประชาชนจะตองหรือควรมีความตืน่ตัวในการไปลงคะแนนเสียงเปนจํานวนมาก หากไมไป
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ลงคะแนนเสียง ประชาธิปไตยยอมดําเนินไปดวยความยากลําบาก การไปลงคะแนนเสียงจะตอง

เปนไปดวนความเปนตัวของตัวเอง ไมใชเพราะถูกจางวาน การซื้อเสียง หรือไปลงคะแนนเสียงดวย

ความตื่นตัวทางการเมือง ผูลงคะแนนเสียงควรศึกษาถึงความสําคัญของการเลือกตั้งวาเปนอยางไร มี

ความรูความเขาใจในตัวผูสมัคร นโยบายของผูสมัครและพรรคท่ีสังกัดพอสมควร  ประเด็นท่ีสําคัญคือ 

ท าอยางไรใหประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง ดวยความสมัครใจเปนตัวของตัวเอง วิธีการให

ประชาชนไปลงคะแนนมากคือ ตองทําใหการเลือกตั้งมีความหมายตอประชาชนอยางแทจริง ในสวนที่

เปนการเลือกตัง้ระดับชาติการเลือกตั้งหมายถึง การเลือกรัฐบาลเขามาปกครอง จะตองพยายามให

การเลือกตั้งเปนการเลือกรัฐบาล จะแสดงวาเปนการแขงขันระหวางพรรครัฐบาลกับพรรคฝายคานใน

ระบบการเมืองปจจุบัน สภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมือง มีสวนสําคัญในการจัดตัง้รัฐบาล แตยัง

เปนรัฐบาลที่ผสมกันหลายพรรค พรรครัฐบาลเหลานีเ้วลาหาเสียงเลือกตัง้ตางก็แยกกันหาเสียง ไมมี

ความแนนอนวาจะไดกลับเขามาเปน พรรครวมรัฐบาลอีก การจับคูรวมเปนรัฐบาลไมมีแบบแผน

ตายตัวอาจเปลี่ยนแปลงก็ไดถาพรรครวมรัฐบาลพยายามเกาะกลุมใหแนน และหาเสียงรวมกันในการ

เลือกตัง้ จะทําใหมีระบบพรรคทีเ่ขมแข็งแลว ทําใหการเลือกตัง้มีความหมายขึน้ดวย คือ เปนการ

แขงขันระหวางรัฐบาลกับพรรคฝายคาน วิธีการกระตุนใหประชาชนมาลงคะแนนเสียงมากขึน้คือ ให

ประชาชนมีความคุนเคยกับการเลือกตั้ง ใหประชาชนเห็นวาการเลือกตั้งเปนชีวิตทางการเมืองทีข่าด

เสียไมไดพยายามสรางใหการไปลงคะแนนเสียงเปนนิสัยของประชาชน เมือ่ถึงเวลาเลือกตัง้ประชาชน

ก็จะไปเลือกตัง้ การจะสรางใหเปนนิสัยตองจัดใหมีการเลือกตัง้อยางสม่ําเสมอ ถาการเลือกตั้งนาน ๆ 

ครั้ง เปนการลําบากทีจ่ะใหประชาชนมีความเคยชินกับการเลือกตัง้ ในกรณีประเทศไทย ปจจุบัน

รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการเลือกตั ้งเปนหนาที ่อันมีผลบังคับใหผู มีสิทธิเลือกตั ้งทุกคนตองไป

ลงคะแนนเสียง เพราะคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความสําคัญมาก ทีส่ําคัญคือการบังคับตามรัฐธรรมนูญ

อาจไมมีผลใหทุกคนที่มีสิทธิยอมไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ จึงตองมีวิธีการตาง ๆ กระตุนผูทีมี่สิทธิไป

ลงคะแนนเสียงและจะตองไปลงคะแนนเสียงอยางมีความหมายและตั้งใจไมใชเพื่อไมใหมีความผิด

เทานั้น นอกจากนี้ยังควรมีมาตรการสนับสนุนอื่น เพือ่กระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเลือกตั้ง

มากขึ้น ทัง้ที่เปนมาตรการระยะยาวและระยะสัน้ เพือ่ที่จะยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงขึ้น 

กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหใชระบบผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงมาลงทะเบียนกอนเลือกตัง้ ผูที่ลงทะเบียนแลว

เทานั ้นจึงจะมีสิทธิลงคะแนนเสียง ผู ที ่ลงทะเบียนจึงเปนผู ที ่สนใจในการลงคะแนนและมักมา

ลงคะแนนเมือ่การเลือกตัง้ วิธีการนี้อาจมีปญหามาจากประชาชนทีอ่าจไมชอบมาลงทะเบียนจะเปน

ผลใหมีคนมาลงคะแนนเสียงนอยลง และการออกกฎหมายบังคับใหทุกคนไปลงคะแนนเสียง วิธีการ

เชนนี้เปนการบังคับใหไปลงคะแนน เปนการเปลี่ยนสิทธิการลงคะแนนเปนหนาทีซึ่ง่อาจไมเหมาะสม

ไดและการมอบอภิสิทธิบางอยางใหกับผูลงคะแนนคือการลดภาษีเงินไดใหกับผูมาลงคะแนนเสียง 

วิธีการนีอ้าจทําใหผูมีสิทธิออกเสียงทีมี่รายไดไมมากพอตองเสียภาษีเงินไดอยูแลว และการตัดสินบน

โดยใหรฐัมาลงคะแนน  
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   3.3 การริเริม่ประเด็นพูดคุยทางการเมือง โดยธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจ

เกี ่ยวกับสิ ่งที ่เปนประโยชนตอตน ดังนัน้ บุคคลทีคิ่ดวาตนไมไดรับประโยชนอยางใดจากระบบ

การเมือง ก็จะไมสนใจการเมือง แมกระทั่งการพูดคุยทางการเมือง แตบุคคลที่รูและเขาใจวาระบบ

การเมืองมีความสําคัญและมีประโยชนตอคนอยางไร จะใหความสนใจทางการเมืองมาก โดยเฉพาะ

การแลกเปลีย่นความ คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองทีจ่ะมีผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ระดับความสนใจเกีย่วกับการริเริม่พูดคุยทางการเมืองจึงแตกตางกันไปใน

แตละบุคคล บางคนไมสนใจบางคนสนใจมาก บางคนเปนผูรับฟง บางคนเปนผูนําในการเสนอความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง และผูที่เปนผูนําในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะมี

โอกาสเขาไปมีสวนรวมในการตอสูทางการเมืองโดยตรงมากกวาผูทีเ่ปนเพียงผูรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูอ่ืน  

3.4 การชักจูงใหผูอ่ืนเลือกตั้งผูท่ีตนสนับสนุน การแสดงออกในการชักจูงใหผูอ่ืน 

ไปใชสิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ตนเองสนับสนุน นับเปนความกาวหนาอีกขั้นหนึง่ของผูที่สนใจเขาไปมีสวน

เก่ียวของทางการเมือง ลักษณะของการแสดงออกเชนนี้มีลักษณะคลายกับการเปน “หัวคะแนน” ของ

ผูแขงขันทางการเมืองเปนการแสดงออกถึงการผูกพันทางการเมืองที่ชัดเจนมากกวาการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการพูดคุยทางการเมือง ทั ้งนี ้เพราะไดแสดงความคิดเห็นดวยและเชื ่อวาผู ที ่ตน

สนับสนุนจะเปนผูนําทางการเมืองท่ีดีสามารถสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ   

3.5 การติดกระดุมหรือสติ๊กเกอร เปนการแสดงออกอยางเปดเผยใหบุคคลท่ัวไปรู 

วาตนใหความสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือคูแขงขันทางการเมืองคนใด ท้ังนี้เพราะการติดกระดุมท่ี

เปนสัญลักษณของพรรคหรือของผู สมัครรับเลือกตั ้งที ่ปกเสื ้อ ยอมเปนการประกาศตนในฐานะ

ผูสนับสนุนอยางชัดเจน หรือการติดสติ๊กเกอรทีร่ถยนต ยอมเปนการแสดงเจตนาของเจาของรถยนต

วาตนสนับสนุนผูใดและมีลักษณะของการชวยโฆษณาเผยแพรอีกทางหนึ่งดวย การกระทําเชนนี้อาจมี

ผลในการโนมนาวผูใกลชิดที่ยังมิไดตัดสินใจใหเขารวมสนับสนุนเชนเกี่ยวกับตนไดโดยเฉพาะบุคคลที่

อยูในกลุมเดียวกันจะสามารถสรางอิทธิพลในการชักจูงไดงาย  

3.6 การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง การกระทําทางการเมืองใน 

ลําดับนีแ้สดงวาบุคคลไดเพิม่ระดับความสนใจทางการเมืองขึน้จนถึงกับอยากจะสัมผัสพูดคุย หรือสื่อ

ความเห็นโดยตรงกับผูนําทางการเมือง โดยอาจจะเสนอแนะขอคิดเห็นเก่ียวกับความตองการหรือสิ่งท่ี

บุคคลตองการใหพรรคการเมืองตอบสนอง  

3.7 การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองท่ีมี 

ความสําคัญมากยิ่งขึ้น เปนการแสดงออกถึงความเห็นพองและความผูกพันที่แนนแฟนยิง่ขึน้การเขา

รวมประชุมและการเขารวมชุมนุมยอมเปนการแสดงออกซึ่งการสนับสนุนทั้งทางกายและทางจิตใจ 

เปนการรวมใหกําลังใจแกผูทีมี่ความคิดเห็นทางการเมืองตรงกัน เปนการแสดงออกซึ่งการสังกัดกลุม

อยางชัดเจน การแสดงออกเชนนี ้ เปนพลังสําคัญในการตอสู ทางการเมือง และเปนสิ ่งที่ผู แขงขัน
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ทางการเมืองมีความประสงคจะไดรับการสนับสนุนมาก อยางไรก็ตาม การเขารวมประชุมของผูสนใจ

ทางการเมืองบางคนอาจไมมีขอผูกพันในการสนับสนุนก็ไดเพราะเพิ่งจะเริ่มตนใหความสนใจเทานั้น 

แตในหลายกรณีการเขารวมประชุมเปนกิจกรรมของผูท่ีตองการเขารวมตอสูทางการเมือง โดยเฉพาะ

ผูที่เขารวมบอยๆ แสดงวามีความผูกพันสูง ผูที่มีความเกี่ยวพันทางการเมืองสูงโดยทั่วไปจะเขารวม

ประชุมท้ังการประชุมแกนนําและการประชุมกลยุทธ (Caucus or strategy meeting)  

3.8 การบริจาคเงินแกพรรคการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองอีกประเภท 

หนึ ่งที ่เรามักจะพบในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ไดรับการพัฒนาเปนอยางสูงหรือคอนขางมี

เสถียรภาพ ในปจจุบันโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 ไดกําหนดเกีย่วกับเรื่องการ

บริจาคเงินแกพรรคการเมืองและการใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองที่บุคคลเปนสมาชิกไวภายใต

เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด  

3.9 การรวมรณรงคทางการเมือง เปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการขยายความ 

สนับสนุนจากประชาชนใหมีความกวางขวางและทั่วถึง การรวมรณรงคทางการเมืองเปนการ

แสดงออกซึ่งการมีภารกิจรวมกันของผูที่สนใจทางการเมือง การรวมรณรงคทางการเมืองจะเกิดขึ้น

เมื่อบุคคลมีความมั่นใจและความรูสึกที่ดีตอพรรคการเมืองและตอคูแขงขันทางการเมือง ตองการให

เห็นวาตนเองมีสวนรวมในความสําเร็จของการตอสูทางการเมืองนั้นดวย การรวมรณรงคทางการเมือง

อาจกระทําไดหลายกรณี อาทิการพิมพจดหมาย การสงจดหมาย การติดโปสเตอรหรือการเคาะประตู

บานเพื่อชักจูงประชาชนใหชวยสนับสนุน หรือการรวมโฆษณาชักจูงประชาชนดวยการใหขอมูล

เพ่ิมเติมแกประชาชน ใหประชาชนเกิดความสนใจท่ีจะใหการสนับสนุนเปนตน  

   3.10 การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมือง

อยางชัดเจนวาตนเองสังกัดพรรคใด และเปนการยอมรับภารกิจในฐานะสมาชิกของพรรคที่จะตอง

ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค การขยายความศรัทธาใหแพรหลายในหมูประชาชนและการ

รวมผลักดันเพ่ือใหพรรคหรือผูสมัครรับเลือกตัง้ของพรรคไดรับชัยชนะในการเลือกตัง้  ลักษณะสําคัญ

ของการเปนสมาชิกท่ีมีบทบาทในพรรค คือการแสดงออกวาสังกัดพรรคใดการจายเงินบํารุงพรรค การ

มีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญของพรรคในสหรัฐอเมริกามีประชาชนนอยกวารอยละ 5 ทีมี่บทบาทเปน

สมาชิกสําคัญของพรรค  

3.11 การรวมประชุมแกนนําของพรรค เปนการแสดงออกซ่ึงการมีสวนรวมในการ 

ตัดสินใจในกิจกรรมของพรรค กลาวไววาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูง บุคคลท่ีจะเขามา

มีบทบาทในการรวมประชุมแกนนําของพรรค หรือการรวมประชุมวางแผนกลยุทธของพรรคโดยทั่วไป

จะตองผานการเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญของพรรค จนพรรคเกิดความไววางใจและมีบทบาท

สําคัญของพรรค จนพรรคเกิดความไววางใจและมีความเชื่อม่ันวาจะชวยเสริมสรางกิจกรรมของพรรค

ใหมีความแข็งแกรง สามารถที่จะเอาชนะคูแขงขันทางการเมืองได ผูทีมี่บทบาทในการเขารวมประชุม

แกนนําของพรรคสวนใหญจะเปนผูทีมี่ตําแหนงสําคัญในพรรค หรือในคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
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รณรงคของพรรค หรือในคณะกรรมการเกีย่วกับการรณรงคของพรรค บุคคลระดับนีจ้ึงมีบทบาทใน

การรวมตัดสินใจเพ่ีอการตอสูแขงขันทางการเมืองโดยตรง ซ่ึงจะมีเพียงจํานวนนอยเทานั้น  

3.12 การรวมระดมทุน เปนกิจกรรมสําคัญของสมาชิกพรรคระดับสูง ผูท่ีจะอยูใน 

ฐานะที่จะระดมทุน ใหแกพรรคการเมืองหรือผู สมัครรับเลือกตั ้งไดนอกจากจะตองเปนผู ที ่มี

ความสามารถแลวยังตองเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดวย เพื่อใหสามารถติดตอกับบุคคล

ชั้นสูงในสังคมท่ีมีฐานะดีและอยูในวิสัยท่ีจะบริจาคทรัพยเพ่ือรวมสนับสนุนการแขงขันทางการเมืองได 

ผูระดมเงินทุนจึงเปนคนกลางท่ีมีความสําคัญทางการเมือง สวนใหญจะเปนผูท่ีมี 

อิทธิพลตอการตัดสินใจของนักการเมือง ซ่ึงสามารถจะสนองตอบความตองการของผูบริจาคเงินได  

3.13 การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง อาจกลาวไดวาเปนการแสดงออก 

ทางการเมืองท่ีสําคัญยิ่ง ท้ังนี้ เพราะการเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมืองเพ่ือใหประชาชนพิจารณา

ใหความไววางใจ บุคคลทีจ่ะมีบทบาทในระดับนี้ไดตองเปนบุคคลทีมี่ความสามารถพิเศษจะตองเปน

บุคคลท่ีมีความคิดริเริม่สรางสรรค และมีความเชื่อมัน่ในตนเองสูงสามารถสรางความนิยมศรัทธาให

เกิดแกประชาชนได ประการสําคัญจะตองสรางความประทับใจใหแกประชาชนอยางกวางขวาง 

สามารถทําใหประชาชนเชื่อมั่นไดวาจะเปนผูนําความสําเร็จและการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมาสูประชาชน 

สวนระดับของความสามารถของผูเสนอตัวเขาแขงขันจะแตกตางกันไปตามระดับของตําแหนงท่ีจะเขา

ไปรับผิดชอบ อาทิ นายกเทศมนตรี ผูวาราชการ หรือผูนําประเทศ  

3.14 การดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองในระดับ 

สูงสุดเปนผลจากการไดรับชัยชนะจากการเสนอตัวเขาแขงขันทางการเมือง การแสดงบทบาทในฐานะ

ทีด่ํารงตําแหนงทางการเมืองนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี ้เพราะจะมีผลกระทบตอความศรัทธา

เชื ่อมั่นของประชาชนในระยะยาว ถาผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความสามารถในการพัฒนา

ประเทศ ทําใหประชาชนมีชีวิตท่ีดีและมีความสุขจะทําใหพรรคไดรับความไววางใจจากประชาชนมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลถึงโอกาสท่ีจะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งตอไปดวย ในทางตรงกันขามถาหากผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสามารถบริหารประเทศใหเปนตามความคาดหวังของประชาชนจะสงผล

กระทบใหประชาชนเสือ่มศรัทธาตอพรรคการเมืองที่สังกัดดวย และจะทําใหโอกาสทีจ่ะไดรับชัยชนะ

ในการเลือกตัง้ครัง้ตอไปเปนไปดวยความยากลําบาก ดังนัน้ การแสดงออกซึง่การมีสวนรวมทางการ

เมืองดวยการดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงเปนบทบาทสําคัญสูงสุดของประชาชนที่มีตอระบบ

การเมือง  
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4. วิธีการศึกษา 

  

 4.1 วิธีวิจัยท่ีใช 

  การศึกษาครัง้นี ้ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา

ปรากฏการณทางสังคม นั่นคือบทบาทของสหภาพแรงงานตอการเมืองไทยและการมีสวนรวมทางการ

เมืองของผูนําสหภาพแรงงาน เพ่ือเปนการหาความรูโดยการพิจารณาปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 

 

 4.2 กลุมตัวอยาง 

        1) การศึกษาบทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย ผูวิจัยเลือกกลุม

ตัวอยางเพือ่ใชในการวิเคราะห โดยเลือกจากสหภาพแรงงานที่เปนสมาชิกของสมาพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) 4 สาขา ดังนี้ 

  1.1 สาขาพลงังาน ไดแก สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

  1.2 สาขาสาธารณูปการ ไดแก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง 

  1.3 สาขาขนสง ไดแก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย   

  1.4 สาขาสถาบันการเงิน ไดแก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน  

     2) การศึกษาการมีสวนรวมทางการเมือง กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูนําสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเปนสมาชิกของสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

(สรส.) โดยเลือกจากสาขาตางๆ ดังนี้ 

    1) สาขาพลังงาน ไดแก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

    2) สาขาสาธารณูปการ ไดแก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง 

    3) สาขาขนสง ไดแก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย 

       ในการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมือง ผูวิจัยไดศึกษาเพียง 3 กลุม จาก 4 กลุม 

เนื่องจากผูนําสหภาพแรงงานยังไมสะดวกในการใหสัมภาษณ   

 4.3 การเกบ็รวบรวมขอมูล 

       ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ดังนี้ 

1) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structural Interviews) ใชการสัมภาษณโดยใช 

กรอบแนวทางท่ีผูวิจัยใชในการศึกษา เปนกรอบในการสัมภาษณ 

       2) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interviews) โดยใชการสัมภาษณ

ในสองรูปแบบคือ การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยการสัมภาษณผูนําสหภาพแรงงาน และใชการ

สัมภาษณเชิงลึก ในการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงาน 
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      3) การเก็บขอมูลจากเอกสาร ไดแก รายงานประจําป คูมือสมาชิกสหภาพแรงงาน และ

ขอมูลหลักฐานตางๆ ที่มีอยู เชน ขาวสารทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เว็บไซด และเว็บไซดหรือ

เฟสบุคของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแตละแหง  

 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล  

 1) การวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการตีความสรางขอสรุปขอมูลจาก

การสัมภาษณเชิงลึก แลวสรางขอสรุปจากความจริงเหลานั้น ซึ่งใชการวิเคราะหแบบอุปนัยกับ

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยใชการ

ตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation)  

 2) การวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) เปนการตีความ สรางขอสรุปจากเอกสารที่

ศึกษา ประกอบดวย รายงานประจําป เอกสารการประชุม เอกสารเผยแพรของสหภาพแรงงาน  

    

5. ผลการศึกษา 

 
 5.1 บทบาทของสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจตอการเมืองไทย  

บทบาททางการเมือง เปนอีกบทบาทหนึง่ที่สําคัญของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไดเขาไป

มีสวนรวมทํากิจกรรมทางการเมืองหลากหลายประการ เชนเดียวกับสหภาพแรงงานในตางประเทศ 

เชน ในประเทศอังกฤษ สหภาพแรงงานตางๆ ใหการสนับสนุนทางการเมืองโดยตรงตอพรรคแรงงาน 

ในขณะที่อีกหลายประเทศสหภาพแรงงานเขาไปมีบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลัง

กดดันรัฐบาลในบางเรือ่งที่เกี่ยวของกับสิทธิและผลประโยชนของฝายลูกจาง เชน การแกไขกฎหมาย

เกีย่วกับการประกันสังคม การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการจางงาน นอกจากนี้ ในชวงทีมี่การเลือกตั้ง

พรรคการเมืองตางๆ มักจะพยายามหาคะแนนเสียงสนับสนุนจากผูนําดานแรงงาน ถึงแมวาพนักงาน

จะมีอิสระในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ตาม สําหรับประเทศไทยมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจํานวน

หลายแหงท่ีไดเขาไปมีบทบาทตอการเมืองของไทย  

ผลการวิจัยในสวนนี้ เกิดจากการวิเคราะหเนื้อหา โดยการวิเคราะหอาศัยแนวคิดของ Tan 

Chwee Huat; Eaton; และ Anderson เปนกรอบในการวิเคราะห เพือ่นํามาตีความและสราง

ขอสรุป ดังผลการวิจัยตอไปนี้    

 

           1) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอการ

เมืองไทย   

       การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงาน โดยสหภาพฯ ได

กําหนดวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานไวดังนี ้1) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนของสมาชิก ใน

เรื่องเงินเดือน คาจาง สวัสดิการทีเ่กีย่วกับสภาพการจาง ความสะดวกและความปลอดภัยในการ
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ทํางาน รวมถึงหลักประกันความม่ันคงตลอดชีวิต 2) มีสิทธิและมีสวนรวมในการบริหารกิจการรวมกับ

นายจาง เพ่ือการปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีข้ึน เพือ่คุณภาพชีวิตทีด่ีของคนงาน รวมไปถึงการสงเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง โดยยึดหลักของความอิสระ และความเสมอภาคอยาง

แทจริง 3) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม ใหไดรับการ

คุมครองสิทธิ 4) มีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับทัง้ทองถิ่นจนถึงระดับชาติ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เปนผูแทนของผูใชแรงงาน เพือ่คุมครองและสรางความเปนธรรมตอผูใชแรงงานตามกฎหมาย ซึ่งใน

ปจจุบันสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเขาไปมีบทบาททาง

การเมืองทัง้โดยตรงและโดยออม กลาวคือ บทบาททางการเมืองโดยตรงคือ การใหการสนับสนุน

พรรคการเมือง โดยสหภาพแรงงานใหการสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตย ที่เปนพรรคการเมือง

ใหมที่เนนในเรื ่องของขบวนการแรงงาน สวนบทบาทโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาลใน

รูปแบบตางๆ เชน การนัดหยุดงาน การเขารวมชุมนุมเพ่ือคัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของ

รัฐบาล ซึ่งการคัดคานดังกลาวไดมีพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขารวมจํานวนมาก 

นอกจากนี้ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยังไดมีการปราศรัย

บนเวทีเพื่อแสดงจุดยืนในการคัดคานรัฐบาล และจะเริม่เดินเทาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย สํานักงานใหญไปยังทําเนียบรัฐบาลเพ่ือแสดงพลังของคนการไฟฟาฯ ตอตานรัฐบาล และเล็งเห็น

วาระบอบทักษิณเปนอันตรายตอประเทศดวยการบริหารประเทศแบบไมชอบธรรม อาจทําให

บานเมืองเสียหาย เชน กรณีผานราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อยางเรงรีบในชวงเวลาท่ีประชาชนสวนใหญ

ยังหลับใหล หรือกรณีไมยอมรับคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นแกไขทีม่าของสมาชิกวุฒิสภา 

ซึ่งการเดินขบวนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เปนการเปดโอกาสใหทุกคนเขารวมแบบสมัครใจ เพื่อคัดคาน

ตอตานรัฐบาล ซึ่งการแสดงออกของพนักงานในครั้งนี้ เปนสิทธิเสรีภาพของพนักงาน จะไมมีการ

บังคับ โดยสหภาพแรงงานทําหนาที่ประสานงาน เตรียมการจัดรูปแบบขบวน และอาหารเครื่องดื่ม

ใหกับผูเขารวม พรอมท้ังจัดกิจกรรมระหวางเดินเทา 

 
     2) บทบาทของสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิการประปานครหลวงตอการเมืองไทย  

      การประปานครหลวงเปนรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ โดยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล 

โดยการประกาศจุดยืน และเชิญชวนใหพนักงานการประปานครหลวง และลูกจางทุกคน ลาหยุดงาน

เพือ่ประเทศชาติ และมีการเดินขบวนไปยังทําเนียบรัฐบาล รวมถึงไดจัดคาราวาน รณรงคเพือ่ทํา

ความเขาใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจกรณี “ปฏิรูปประเทศไทยกอนที่จะมีการเลือกตั้ง” โดยสหภาพ

แรงงานสนับสนุนในเรื่องของรถรับสง  
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     3) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ

การเกษตรตอการเมืองไทย    

       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน 

โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตรแสดงบทบาททาง

การเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล โดยการออกแถลงการณคัดคานรัฐบาลนําเงินฝาก

ของประชาชน จํานวน 5.5 หมื่นลานบาท ไปสํารองจายโครงการจํานําขาว โดยสหภาพแรงงาน

วิสาหกิจฯ ระบุวา สภาพคลองของธนาคารมีอยู 1.8 แสนลานบาท เปนระดับที่เหมาะสมกับการ

สํารองเงินตามกฎหมาย เพ่ือทําธุรกรรมและสํารองจายใหผูซ้ือสลากออมทรัพยทวีสิน ทัง้นีห้ากรัฐบาล

เขามาแทรกแซง ก็จะมีการใชมาตรการทางกฎหมาย ให กกต. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ

ประชาชน เขามาดูแล นอกจากนี ้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ยืนยันวาจะไมนําเงินฝากของประชาชนไปใช เพราะเปนเงินสภาพคลอง  

 
     4) บทบาทของสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิธนาคารออมสินตอการเมืองไทย 

       ธนาคารออมสิน เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน โดยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล โดย

การตอตานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยไดเขารวมกับสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

(สรส.) คัดคาน พรบ.นิรโทษกรรม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ไดแถลงการณ

คัดคาน ไมใหธนาคารออมสินปลอยเงินกูเพ่ือใชในโครงการรับจํานําขาว ท้ังทางตรงและทางออม โดย

ไดนัดประชุมวิสามัญสมาชิกท่ัวประเทศ พรอมเชิญสหภาพแรงงานธนาคารของรัฐทุกแหง เพ่ือคัดคาน

ไมใหธนาคารฯ นําเงินฝากของประชาชน ไปใชในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลทุกชองทาง และ

ยืนยันวาการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ของธนาคารออมสินจะตองเปนไปตามวัตถุประสงค การ

กอตัง้ธนาคารของลนเกลารัชกาลที ่6 คือ “เพื่อสงเสริมการออมของประชาชน” ดังนั้นหากมีการนํา

เงินไปปลอยกูใหรัฐบาล ถือเปนการผิดตอวัตถุประสงคในการจัดตั ้งธนาคารฯ สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน จึงออกมาเพือ่ปกปองและรักษาผลประโยชนของธนาคาร ลูกคา 

ประชาชน และไดเชิญชวนในสมาชิกทุกคนแตงกายดวยชุดดํา เขารวมประชุมใหญวิสามัญ  

 

     5) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยตอการเมืองไทย  

      บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสง โดยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการบินไทย แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล โดยการ

เชิญชวนพนักงานแตงชุดดํารวมตัวกันประกาศจุดยืนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยการประกาศ

จุดยืนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ไมใชเพียงแคตอตานรางพระราชบัญญัตินิรโทษ

กรรมเทานัน้ แตตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการเปลีย่นแปลง ปฏิรูปประเทศ ใหเปนไปตาม

ครรลองของระบอบประชาธิปไตย ที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรมและนิติรัฐ 
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นอกจากนี้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ไดออกแถลงการณดวนที่สุด เรื ่อง “รวมสราง

ประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” รณรงคเพื่อทําความเขาใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหมีการ

ปฏิรูปประเทศไทยกอนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยมีการนัดรวมพลที่หนาบริษัทการบินไทย สํานักงาน

ใหญ ตอจากนั้นจะเคลื่อนขบวนตอไปยังการประปาสวนภูมิภาค และสิน้สุดทีก่ารไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (บางกรวย) เพื่อเชิญชวนพนักงานการบินไทย และสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

(สรส.) ทุกคน เขารวมกิจกรรมรณรงคสรางประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยดวย โดยขอให

พนักงานทุกคนใชสิทธิ์ลาตามระเบียบบริษัทฯ  

 

     6) บทบาทของสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิรถไฟแหงประเทศไทยตอการเมืองไทย 

      การรถไฟแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสง โดยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย โดยการออกแถลงการณขอประณามการสั่งการของ

รัฐบาลในการสั่งหยุดขบวนเพื่อสกัดกัน้การเดินทางของประชาชน โดยมีรายละเอียดในแถลงการณ

ดังนี้ “ตามท่ีการรถไฟฯ ไดประกาศงดเดินขบวนรถในเสนทางสายใตตั้งแตวันท่ี 11 - 14 ม.ค. 57 รวม 

4 วัน อางเหตุวาไดตรวจพบสะพานระหวางสถานีวังดวน - สถานีหวยยาง ผุชํารุดมากไมปลอดภัยตอ

การเดินรถ เปนเหตุใหผูโดยสารในเสนทางสายใตไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก และแสดงความ

ไมพอใจทําใหพนักงานในพืน้ที่อยูในภาวะเสี่ยงตอความปลอดภัย” ซึง่เปนที่นาสังเกตวาการสัง่หยุด

เดินขบวนรถดังกลาว อาจมีเบือ้งหลังจากการสัง่การของรัฐบาล หรือฝายการเมือง เพราะเปนการสั่ง

หยุดเดินขบวนรถกะทันหัน ไมมีแผนรองรับและไมมีการประกาศใหประชาชนทราบลวงหนา ซึง่ปกติ

หากมีการตรวจพบความชํารุดลักษณะตามท่ีกลาวอาง การรถไฟฯ จะเรงซอมบํารุงใหขบวนรถผานไป

ไดโดยการเบาทางลดความเร็ว หรือหากขบวนรถไมสามารถเดินผานไปได ก็จะใชวิธีขนถายโดย

รถยนต เพ่ือใหผูโดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได เหตุการณดังกลาวจึงนาจะเปนการสั่งการ

ของรัฐบาล ในการสกัดกั้นการเดินทางของประชาชน เพื่อรวมแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิขั้น

พืน้ฐานของประชาชน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จึงขอประณามการกระทํา

ดังกลาว  

จากการเขาไปมีบทบาททางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จะเห็นไดวามีทั้งการ

เขาไปมีบทบาททางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งสวนใหญเขาไปมีบทบาททางการเมืองโดย

ออม โดยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล สรุปไดดังตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2  บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย   

 
สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ 

บทบาทโดยตรง  

(การสนับสนุนพรรค

การเมือง) 

บทบาทโดยออม  
(การแสดงพลังกดดันรัฐบาล) 

การนัด
หยุด

งาน/ลา
หยุดงาน 

การเขา
รวมชุมนุม 

การ
เดินขบว

น 

การ
แสดงออก

ทาง
สญัลกัษณ 

การ
ประณาม/

การ
คัดคาน 

1. สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

      

2. สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการ

ประปานครหลวง 

      

3. สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 

      

4. สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจธนาคาร

ออมสนิ 

      

5. สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการบิน

ไทย  

      

6. สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการ

รถไฟแหงประเทศ

ไทย 

      

 

ท่ีมา: การวิเคราะหเนื้อหาของผูวิจัย  
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 จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวามีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีผู่วิจัยเลือกมาศึกษาเพียง 6 แหง 

สะทอนใหเห็นวาสหภาพแรงงานทั้ง 6 แหงนี้ ไดเขามามีบทบาททางการเมืองอยางชัดเจนรวมกับ

สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ แตยังคงมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบางแหง ที่ไมไดออกมามี

บทบาททางการเมืองในครัง้นี ้อาจสะทอนใหเห็นถึงปจจัยหลายอยางที่อาจแตกตางกันออกไปนําไปสู

การแสดงบทบาทท่ีแตกตางกัน 

  
 5.2 การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

 การวิเคราะหในสวนนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการ

ตีความสรางขอสรุปขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 3 

แหง ในการใหสัมภาษณเชิงลึกกับผูวิจัย ไดแก ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย ผู นําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง และผู นําสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการบินไทย โดยการนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห ตีความและสราง

ขอสรุปจากความจริงเหลานั้น ซึ่งการตีความสรางขอสรุปดังกลาวผูวิจัยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวม

ทางการเมืองของ Milbrath เปนกรอบในการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา  

     5.2.1 ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

1) เปนผูสนใจทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การแสดง 

ความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การใชสิทธิเลือกตั้ง และการริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 

      2) เปนผูปรับเปลี่ยนทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การ

ติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง และการรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 

       3) เปนผู ตอสู ทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การรวม

รณรงคทางการเมือง  

      5.2.2 ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง 

  1) เปนผูสนใจทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การแสดง 

ความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การใชสิทธิเลือกตั้ง และการริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 

      2) เปนผูปรับเปลี่ยนทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การ

ติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง และการรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 

       3) เปนผู ตอสู ทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การรวม

รณรงคทางการเมือง  

       5.2.2 ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง  

1) เปนผูสนใจทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การแสดง 

ความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง และการใชสิทธิเลือกตั้ง  

      2) เปนผูปรับเปลี่ยนทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การ

ติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง และการรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
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       3) เปนผู ตอสู ทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การรวม

รณรงคทางการเมือง 

  จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แหง 

สนใจกิจกรรมทางการเมือง และเพ่ิมระดับไปสูการปรับเปลี่ยนทางการเมือง ซ่ึงการเขาสูข้ันนี้เปนข้ันท่ี

สูงขึ้น ทําใหกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในขัน้นี้จึงนอยลงไป และคาบเกีย่วกับลําดับถัดไปคือ

การตอสูทางการเมือง ซึ่งมีเพียงการรวมรณรงคทางการเมืองเทานั้น ถือไดขั้นนี้เปนขั้นที่ยังไมบรรลุ

หรือยังไมมีการตอสูทางการเมืองอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้นสรุปไดวา ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจท้ัง

สามแหงเปนผู ที ่สนใจกิจกรรมทางการเมือง สวนการปรับเปลี ่ยนทางการเมืองและการตอสู ทาง

การเมืองเปนสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเวลาและสถานการณตางๆ ดวย สวนขอสรุปอีก

ประการหนึ่งคือ ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมทางการเมืองในกิจกรรมยอยที่ไมแตกตาง

กัน สะทอนใหเห็นถึงการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองท่ีไมแตกตางกัน รายละเอียดท้ังหมดแสดงไดดัง

ตารางท่ี 3  
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ตารางที ่3  การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

 
ผูนํา

สหภาพ

แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรมของผูสนใจทางการเมือง กิจกรรมปรับเปลี่ยนทางการเมือง กิจกรรมการตอสูทางการเมือง 

1 

การ

แสดง

ความ

สนใจตอ

กิจกรรม

ทาง

การเมือง 

2 

การใช

สิทธิ

เลือกตั้ง 

3 

การ

ริเริ่ม

ประเด็น

พูดคุย

ทางการ

เมือง 

4 

การชักจูง

ผูอ่ืนให

เลือกตั้ง 

ผูท่ีตน

สนับสนุน 

5 

การติด

กระดุม

หรือ

สติ๊กเกอร

เพ่ือแสดง

การ

สนับสนุน 

6 

การ

ติดตอกับ

นกัการ 

เมืองหรือ

ผูนําทาง

การเมือง 

7 

การ

บริจาค

เงิน

สนับสนุน

ทาง

การเมือง 

8 

การรวม

ประชุม

หรือ

ชุมนุม

ทาง

การเมือง 

9 

การรวม

รณรงค

ทาง

การเมือง 

10 

การเปน

สมาชิก

สําคัญ

ของ

พรรค

การเมือง 

11 

การรวม

ประชุม

แกนนํา

ของ

พรรค 

12 

การรวม

ระดม

ทุน 

13 

การเสนอ

ตัวเปน

คูแขง

ทาง

การเมือง 

14 

การดํารง

ตําแหนง

ทาง

การเมือง 

1. สร.กฟผ.               

2. สร.ก
ปน. 

              

3. สร.
กบท.  

              

 

ท่ีมา: การวิเคราะหแบบอุปนัยของผูวิจัย  
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6. ขอเสนอแนะ 

 
 6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 

  1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจควรเขาไปมีบทบาททางการเมือง โดยเฉพาะการเขาไปมี

บทบาทโดยตรงตอการเมืองไทย เชน การสนับสนุนพรรคการเมืองที่เนนประชาธิปไตย หรือพรรค

การเมืองที่เนนการความโปรงใส ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน่ เพือ่ใหพรรคการเมืองเหลานีไ้ดมีโอกาส

เขามาบริหารประเทศ 

  2) ผู นําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ควรมีสวนรวมในกิจกรรมการปรับเปลี ่ยนทาง

การเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน และพัฒนาไปสูการตอสูทางการเมืองในอนาคต  

 6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาบทบาทสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใหครอบคลุมบทบาทอื่นๆ นอกจาก

บทบาททางการเมือง เชน บทบาทตอองคการ บทบาททางเศรษฐกิจ และสงัคม 

  2) ควรศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของทัง้ผู นําและสมาชิกสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ  

  3) ควรใชการศึกษาเชิงปริมาณควบคูกับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดสารสนเทศในเชิง

กวางและเชิงลึก 
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การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ปญหาจากการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจสูมิติทางการเมือง0

1 
The Privatization of Electricity Generating Authority of Thailand 

 From managerial problems to political dimension 
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บทคัดยอ 
  

 บทความชิน้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาทีส่ําคัญในการดําเนินการแปร
รูป  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542                 
(พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) โดยใหความสําคัญกับประเด็นการมีสวนรวมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
เปนสาเหตุใหการแปรรูป กฟผ. ไมประสบผลสําเร็จตามที่รัฐบาลไดวางไว และถือวาเปนบทเรียนครัง้
สําคัญใน   การตัดสินใจของภาครัฐในการดําเนินนโยบายดานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยใน
ครั้งถัดไป 
 ผลของการศึกษาพบวา จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เปนแนวทางในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ ไดถูกกลุมผูตอตานนําไปสูประเด็นทางการเมือง โดยการนําประเด็นเรือ่งการไดมาซึ่งอํานาจ
รัฐในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และประเด็นการผูกขาดสาธารณูปโภค มาแทนที่แนวคิดการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ และลดภาระ
ทางการเงินของภาครัฐใน การดูแลรัฐวิสาหกิจ 
คําสําคัญ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, การมีสวนรวมทางการเมือง, การเคลื่อนไหวทางการเมือง 
 

Abstract  
 

 The purpose of this study is to show the major problems relating to the 
privatization of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) through 
Corporatization Bill B.E. 2542.  This article focuses on political participation and 
movement by vast amount of people, which is the significant lesson learned that 
government should take into account before the next privatization of any other state 
owned enterprises. 

                                                
1 *รายงานวิจัยช้ินน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ เรื่อง “การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แนวคิด รูปแบบ 
ปญหา และขอจํากัด” (Privatization of the Electricity Generating Authority of Thailand Concept, Type, 
Problems and Limitations) 
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 The result from this paper shows that people engagement and movement in 
political campaign against the EGAT’s privatization are the factors that are mutually 
support each other, which in turn lead to the success of anti EGAT’s privatization 
campaign.  Moreover, privatization is not the panacea for improving state owned 
enterprise’s efficiency and managerial problems but should take into account the 
acquisition of state power in determining public policies. 
Keywords privatization, political participation, political movement 
 

บทนํา 
   

 ในระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผานมา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมซึ่งมีพื้นฐานของแนวคิดที่เนนใหเกิดการแขงขันทางดานเศรษฐกิจอยางเต็มที่ เพื่อนําไปสูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดการผูกขาดทางดานเศรษฐกิจจากภาครัฐ อีกทัง้ยังเปนการลดภาระของ
ภาครัฐในการดูแลรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงประเทศไทยเองก็ไดมีความพยายามในการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
โดยแสดงออกผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิง่ชวง
วิกฤตการณเศรษฐกิจของประเทศ ป 2540 ไดสรางภาระทางการเงินไวใหกับรัฐบาลไทยอยางที่ไม
สามารถหลีกเหลียงได ซึง่รัฐบาลจําเปนที่จะตองเรียกความเชือ่มัน่และฟนฟูเศรษฐกิจของไทยใหกลับคืน
มาอยางรวดเร็ว ดวยการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ซึ่งสงผลใหรัฐบาล
ตองดําเนินการตามคําแนะนําของ IMF โดยไดอนุมัติแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ในป พ.ศ. 2541 ซ่ึง
ไดวางกรอบนโยบายพัฒนาและปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจในทุกสาขาในระยะยาว รวมทั้งยังไดกําหนด
ขั้นตอนใน การแปรรูปและเพิม่บทบาทภาคเอกชนไวอยางละเอียด เพื่อใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนไป
ตามหลักเกณฑ (ภูรี สินสุนทร, 2550 : 4) และตอมารัฐบาลก็ไดกําหนดมาตรการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ดวยการเสนอกฎหมายเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศรวม 11 ฉบบั (นันทวัฒน ปรมานันท, 2547) โดยมี 
พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ รวมอยูดวย ซึง่รัฐบาลไดดําเนินการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทตาม
อํานาจของกฎหมายนี้ไปแลวรวมทั้งสิ้น 5 แหง (นันทวัฒน ปรมานันท, 2550 : 120–129) และ กฟผ. ก็
เปนรัฐวิสาหกิจตอไปทีจ่ะตองถูกดําเนินการแปรสภาพตามนัยยะของกฎหมายนี้ โดยรัฐบาลไดมีนโยบาย
ใหแปลงสภาพ กฟผ. ใหเปนบริษัทมหาชนทัง้องคกร และใหนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ภายในตนป 2547 (วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 61, 2546 : 13)          ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
ขางตน ทําให สหภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สร. กฟผ.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) 
กลุมองคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนบางกลุมที่มีแนวคิดตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มองวาการ
แปรรูป กฟผ. เกิดจากการใชอํานาจผูกขาดของภาครัฐในการกําหนดนโยบายสาธารณะไวแตเพียงผูเดียว 
อันเปนสิง่ที่สรางความอึดอัดและสรางความรูสึกถูกลิดรอนสิทธิใน การตัดสินใจเกีย่วกับกรณีการแปรรูป 
กฟผ. ไปจากประชาชน จนนําไปสูการเคลื่อนไหวตอสูทางการเมืองในการตอตานการแปรรูป กฟผ. ใน
ระยะตอมา  
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวเิคราะห 
  

 การกําหนดนโยบายสาธารณะใดๆ เปนเรือ่งที่มีความเชือ่มโยงและเกีย่วพันซึ่งกันและกันอยาง
กวางขวางทั้งประเด็นทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนัน้ การกําหนดนโยบายการแปรรูป 
กฟผ.    ก็ยอมทีจ่ะสงผลกระทบกับตอทุกภาคสวนอยางมิอาจหลีกเลี ่ยงได และจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจท่ีผานมา    ก็เปนการดําเนินการจากภาครัฐ ซ่ึงทําใหภาคประชาชนบางกลุมมีความคิดวาการ
กระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ผูกขาดอํานาจ และกดทับสิทธิในเขาถึงการกําหนดนโยบายดังกลาวไป
จากตน ซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองนั ้น เปนกระบวนการทางการเมืองและมีความจําเปนสําหรับ
การเมืองเกือบทุกระบบ เนื ่องจากรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนสิ ่งที ่
แสดงออกถึงการดํารงอยูของระบบการเมือง หรือทําใหระบบการเมืองอยูในสภาวะดุลยภาพได ซึง่หาก
ระบบการเมืองปราศจากสิ่งเหลานีแ้ลวก็ไมสามารถดํารงอยูได (Easton. David, 1965 : 112-117) และ
การเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็เปนการกระทํารวมหมูท่ีมีจุดมุงหมายหรือใหมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในทางสรางสรรค ซ่ึงผูท่ีรวมขบวนการอาจจะมีหรือไมมีจุดหมายท่ีจะเปลี่ยนแปลงสังคมตัง้แตเริม่แรกก็ได 
แตเมือ่ขบวนการแข็งแกรงมากขึน้ ขยายออกไปหรือมีความยัง่ยืน ก็อาจจะเปลีย่นระบบคานิยม สถาบัน 
และความสัมพันธทางอํานาจระหวางกลุมสังคมตางๆ หรือระหวางรัฐกับประชาชนได (ผาสุก พงษไพจิตร
และคณะ, 2545 : 8) ซึง่ในบทความชิน้นีมี้วัตถุประสงคเพือ่ทีจ่ะชีใ้หเห็นถึงกระบวนการตอตานการแปร
รูป กฟผ. โดยจะใชแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง และแนวคิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง มาใชเปน
กรอบในการวิเคราะหถึงกระบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. ทีเ่ปนปญหาสําคัญที่ทําใหการดําเนินการ
แปรรูป กฟผ. ตาม พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ไมสามารถดําเนินการใหประสบผลสําเร็จได และถือวาเปน
บทเรียนครั้งสําคัญในการตัดสินใจของภาครัฐในดําเนินนโยบายดานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศ
ไทยในครั้งถัดไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 บทความนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาขอมูลทางเอกสาร เชน หนังสือ วารสาร 
บทความ หนังสือพิมพ เอกสารเผยแพรตาง ๆ และขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ทาง การเมือง การเคลือ่นไหวทางการเมือง และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนงานวิจัย/วิทยานิพนธที่
เก่ียวของ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลหลักฐานเดิม และขอมูลหลักฐานรอง โดยการวิเคราะห
วาหลักฐาน    ทีร่วบรวมจากหลักฐานเดิมหรือหลักฐานรองนัน้ เปนหลักฐานทีมี่คุณคาพอทีจ่ะใชเปน
หลักฐานอางอิง          มีความถูกตองและนาเชื่อถือ 
 

สรุปผลการวิจัย 
  

 จุดเริ่มตนของฉากจบ : การถือกําเนิดองคกรและสรางแนวรวมในการเคล่ือนไหว 
  

 ในชวงแรกของขบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. สามารถแบงกลุมตอตานการแปรรูป กฟผ.      
ไดเปนสองสวนคือ สวนที่หนึ่งชูธงการนําผลประโยชนของพนักงาน กฟผ. ภายหลังจากการแปรรูป และ
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สวนที่สองชูธงการเคลื่อนไหวคัดคานเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก 
โดยใน ชวงแรกนั ้น การตอตานการแปรรูปยังคงไมมีพลังที่มากพอประกอบกับพนักงานสวนใหญก็
ตองการใหดําเนินการไปตามแนวทางท่ีรัฐบาลกําหนดไว โดยรัฐบาลไดมีการยื่นขอเสนอที่นาสนใจในเรื่อง
สิทธิประโยชนภายหลัง การแปรรูปใหแกผูปฏิบัติงานหลากหลายประการ ซึ่งดูเหมือนวาการดําเนินการ
แปรรูป กฟผ. นาจะประสบผลสําเร็จ (นิศาชล ทวนทอง, 2549 : 47) แตอยางไรก็ดี ในขณะที่พนักงาน
สวนใหญกําลังสนใจกับ เรื่องสิทธิประโยชนตาง ๆ ภายหลังการแปรรูป กฟผ. แตก็ยังคงมีพนักงานอีกสวน
หนึ่งไมเห็นดวยกับแนวทางดังกลาวของรัฐบาลและสิ่งท่ี สร. กฟผ. ดําเนินการอยู โดยกลุมท่ีสองไดเริ่มตน
จากพนักงาน ของ กฟผ . ได ทําการประทวงแบบอหิงสาดวยการอดอาหารและสวมใสชุดขาว 
(หนังสือพิมพขาวสด, 2546 : 11) จากนั้นก็ไดเกิดกลุมดอกไมขาว (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2547 :  
8 และ 10) ซ่ึงเกิดจากพนักงานกลุมหนึ่งท่ีไมยอมรับการแปรรูป กฟผ. ทีจ่ะสงผลเสียตอประชาชน  จึงได
ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระบายความรูสึกผานทางอินเตอรเน็ตในกระดานสนทนาภายในของ กฟผ. 
และบนกระทูในเว็บบอรดของ Sanook.com      ซ่ึงการเนนการตอสูเรื่องผลประโยชนของชาติเปนหลัก 
 แตจุดเริ่มตนของกระบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. อยางมีนัยยะสําคัญท่ีแทจริงนั้น มาจาก
เหตุการณการวอลกเอาตระหวางการทําประชาพิจารณในประเด็นเรื ่องการรับฟงความคิดเห็นจาก           
ภาคประชาชน โดยผูเขารวมประชุมเกิดความไมพอใจตอคณะกรรมการในการเปดรับฟงความคิดเห็นท่ีไม
อนุญาตให สร. กฟผ. และกลุมประชาชนที่ไมเห็นดวยในการแปรรูป กฟผ. แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 
ประกอบกับคณะกรรมการดังกลาวตอบคําถามไดไมกระจางในกรณีภายหลังการแปรรูป กฟผ. แลว  วา
อะไรเปนหลักประกันคาไฟฟาของประชาชนในระยะยาว สงผลใหการแสดงออกในกระดานสนทนาเริม่
รอนแรงข้ึนเรื่อย ๆ และนําไปสูการรวมตัวกันขึน้ของกลุมดังกลาว แตการคัดคานและตอตานการแปรรูป 
กฟผ. ไมไดมีเพียงแค 2 กลุมขางตนเทานั้น แตยังมีอีกหลายกลุมตามมาจากเหตุการณดังกลาวทําให สรส. 
ไดออกมาแสดงบทบาท โดยการแสดงการเคลือ่นไหวชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล โดย สรส. และองคกร
พันธมิตร ไมวาจะเปนประชาชนจากภาคเกษตรกรรมหรือองคกรสลัม ไดเขารวมชุมนุมกันทีล่านพระบรม
รูปทรงมาไมนอยกวา 10,000 คน เพื่อคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และทวงสัญญาจากรัฐบาลที่เคย
รับปากจะแกไขและยกเลิก พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ และกฎหมายท้ัง 11 ฉบับ จากนั้น ไดเคลือ่นขบวนไป
ยังถนนตาง ๆ เพือ่แจกจายเอกสารชี้แจงใหประชาชนทราบถึงขอดีและขอเสียถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 15) และเมื่อเขาสูกระบวนการแปรรูป 
กฟผ. ตามหลักการของ        พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ฝายตอตานการแปรรูป กฟผ. ก็ไดมีการรวมตัวกัน
ข้ึนอยางเขมแข็งมากขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยกลุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ กลุมองคกรพัฒนา
เอกชน และกลุมบุคคลทัว่ไปทีไ่มตองการใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดคานและ
ตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและตอตานกฎหมาย 11 ฉบับ ซึง่นายกรัฐมนตรีเคย
ใหสัญญาวาจะยกเลิกหลังจากที่ไดเขามาเปนรัฐบาล (รังสรรค ธนะพรพันธ, 2547) ตลอดจนถึงการชี้ลึก
ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการแปรรูป กฟผ. เชน การขายหุ น การตัง้กองทุน ซ่ึงการกระทํา
ดังกลาวมีวาระซอนเรน เพื ่อใหเกิดการผูกขาดและครอบครองรัฐวิสาหกิจ อันนําไปสู การไดรับ
ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการสรางมูลคามาเก็ตแคปในตลาดหลักทรัพยเพือ่เก็งกําไรและ
การสะสมทุนทางเศรษฐกิจของนายทุน อีกทั้งยังนําเงินจากการขายหุนมาชดเชยฐานะทางการคลังที่ถูก
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นํามาใชในนโยบายประชานิยมตาง ๆ อันนํามาสูการหาเสียงในการเลือกตัง้ครัง้ถัดไป (สมยศ พฤษกษา
เกษมสขุ, มปป)  
 เปนท่ีสังเกตไดวา ขบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. สามารถท่ีจะสรางองคกรทางการเมืองใน  
การเคลื่อนไหวเพื่อตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดสําเร็จ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองใน    
การสรางขบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. ทัง้ในแบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ ประกอบกับมี     
การสรางกรอบความคิดรวมเพ่ือเชื่อมโยงกันข้ึนระหวางผูนําและผูตาม โดยใชวาทกรรมการผูกขาดอํานาจ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการครอบครองรัฐวิสาหกิจของกลุมทุนตาง ๆ ภายหลัง         
การแปรรูป กฟผ. ไปแลว เปนตัวชวยในการสรางจิตสํานึกรวมในการขับเคลื่อนการตอสูเพ่ือไมใหการแปร
รูป กฟผ. ประสบผลสําเร็จตามท่ีรัฐบาลไดหวังไว 
  

 การเคล่ือนไหวทางการเมือง : แนวรวมเพ่ิมข้ึนแตหนทางยังคงตีบตัน 
  

 การเคลื่อนไหวของกลุมตอตานการแปรรูป กฟผ. ภายหลังที่มีการสรางจัดตั้งและสรางแนวรวม
ในการนําการเคลื่อนไหวไดสําเร็จก็ไดมีการประกาศนัดระดมพล โดยไดนัดพนักงานจํานวนมากทั้งจาก
สวนกลางและตางจังหวัดเพื่อมาลงมติคัดคานการแปรรูป กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพย โดยการคัดคาน
ดําเนินไปอยางแข็งขันในแตละวันและมีพนักงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากพนักงาน กฟผ. แลวยังมี
พนักงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ภายใตการนําของ สรส. กวา 41 แหง มารวมสมทบดวย เชน ธ.ก.ส. การกีฬา
แหงประเทศไทย องคการคาของคุรุสภา และยังรวมถึงสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย สมาพันธ
ประชาธิปไตย นอกเหนือไปจากจํานวนผูชุมนุมที่เพิม่ขึ้นไมต่าํกวา 50,000 คน (หนังสือพิมพมติชน, 
2547 : 2) เมือ่ สร. กฟผ. เปดประเด็น         การคัดคานเพือ่ประโยชนสาธารณะ จึงไดรับการยอมรับ
และขยายประเด็นการคัดคานออกไปสูสังคมในวงกวาง ใหเขามาตรวจสอบนโยบายสาธารณะของรัฐบาล 
ท้ังนักวิชาการหลากหลายสาขา นักธุรกิจท่ีไมเห็นดวยกับนโยบายและคัดคานกฎหมายดังกลาว โดยมีเสียง
จากนักวิชาการและชาวบานในสวนภูมิภาค ที่แสดงความถึงความวิตกกังวลตอการแปรรูป กฟผ. วาสิ่งท่ี
กําลังจะเกิดขึน้กับ กฟผ. คือการแปลงสภาพ กฟผ. ใหเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) แตยังคงมีฐานะ
เปนรัฐวิสาหกิจ อีกทั ้งอยู ในคราบของเอกชนภายใตการดําเนินการของตลาดหลักทรัพย ซึง่การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนการยกเลิกสิทธิและอํานาจเดิมใหมาเปนของบริษัททัง้หมด แตปญหาคือวาการ
ใชอํานาจเดิมมาเปนของบริษัททั้งหมดทั้งไมควรที่จะยกสิทธิและอํานาจทั้งหมดไปใหกับเอกชน เพราะ
เอกชนจะทํากําไรเพ่ือไปใหกับผูถือหุน และรัฐบาลหรือประชาชนจะไดอะไร สิ่งท่ีเปนปญหาคือ สิทธิ เรื่อง
เขื่อน สิทธิในการจัดการน้ํา ตนทุนของการใชน้ําในการผลิตไฟฟา ซึ่งจะเกิดปญหาแนนอนเมื่อมี  การ
ดําเนินการแปรรูปแลวเสร็จ (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 2547 : 8) ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ไดปฏิเสธ
การเขาพบเพื่อเจรจาของ สร. กฟผ. ซ้ํายังคงยืนยันแนวทางในการดําเนินการแปรรูป กฟผ. เขาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป โดยไมสนใจเสียงคัดคาน และไดมีการโตตอบผานคลืน่วิทยุในรายการ  
“นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” ท่ีระบุวาผูชุมนุมนั้นไมมากและท่ีทําไปเพ่ือเรียกรองสิทธิประโยชนของ
ตนเองทั้งสิน้ (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1-2) ถึงแมวาจะมีแนวรวมทีเ่พิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการตอสู โดยเปลี่ยนจากผลประโยชนเฉพาะกลุมมาสูผลประโยชนของประเทศ แต
ก็ไมสามารถที่จะยุติการดําเนินการแปรรูป กฟผ. จากภาครัฐบาลลงได ทําไดเพียงแคเลื่อนไปจากเดิม
เทานั้น (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 15) จากนั้นก็ไดมีองคกรประชาชนและองคการพัฒนาเอกชน 
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135 องคกร รวมกันประชุมเพือ่หารือมาตรการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีความเห็นวาการแปร
รูป กฟผ. นั้น เปนเรือ่งของบริการสาธารณะและสงผลกระทบตอประชาชน จึงควรที่จะเปดโอกาสการมี
สวนรวมของประชาชน (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 14) และก็ไดมีการรวมตัวกันขึ้นที่ทอง
สนามหลวงเพ่ือชุมนุมคัดคาน    การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีท้ังการแจกจายเอกสาร ซีดีกวาแสนชุดตาม
มาตรการผึ ้งแตกรั ้ง เพื ่อใหประชาชนรับรู ขอเท็จจริงอีกดานของการแปรรูปกิจการไฟฟาซึ ่งเปน
สาธารณูปโภคของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัญจรไปตามรัฐวิสาหกิจในเครือขายไฟฟา–ประปา 
ที่ทยอยกันเปดประชุมใหญวิสามัญเพื่อคัดคานกําหนดการแปรรูปที่กําลังดําเนินขึ้นมาถึง ซึ่งตอมาอดีต
ผูบริหาร กฟผ. ไดแสดงออกถึงความเปนหวงและใหกําลังใจ พรอมท้ังสนับสนุน สร. กฟผ. โดยชี้วารัฐบาล
พยายามบิดเบือนขอมูล และยืนยันวา กฟผ. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและเปนรัฐวิสาหกิจทางดาน
สาธารณูปโภคที่ควรคงไวเพือ่ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสงผลตอกําลังใจของผูชุมนุมเปนอยางมาก 
รวมท้ังพนกังาน กฟผ. ดวย (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 2)  
 และผลจากการชุมนุมทําใหบอรดบริหารของ กฟผ.ในขณะนัน้เซ็นใบลาออกยกชุด เพื่อเปด
โอกาสใหรัฐบาลพิจารณาแตงตั้งบอรดใหมเขามาแทน (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 2547 : 1-2) และ
รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการ กฟผ. ชุดใหมในวันที่ 7 เมษายน 2547 โดยมีนายชัยอนันต สมุทวณิช เปน
ประธานกรรมการ และแตงตั ้งใหนายณรงค วิเชษฐพันธ เปนรักษาการตําแหนงผู วาการ กฟผ .
(หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1-14) ภายหลังรับตําแหนงก็ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันกับแกน
นํา สร. กฟผ. เพื่อแสวงหาหนทางสรางประโยชนสูงสุดให กฟผ. 3 ขอ ดังนี ้1) รัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปโภคไมนําเขาตลาดหลักทรัพย 2) ยกเลิก พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ยกราง พ.ร.บ. ปรับปรุง
รัฐวิสาหกิจ 3) ใหสหภาพแรงงานรวมรับรูการดําเนินงาน   และหยุดการแปรรูป กฟผ.  ระหวางที่ดําเนิน
การศึกษา แตตอมาไดมีการปฏิเสธจากรัฐบาลวาไมรับรูในขอตกลงดังกลาว จึงทําใหกลุมคัดคานการแปร
รูป กฟผ. ไดพยายามหาวิธีการเคลือ่นไหวตาง ๆ เพื่อใชเปนมาตรการ  ในการตอสูตอไป นั่นก็คือ การใช
มาตรการลาเพือ่ชาติ 3 วัน (หนังสือพิมพขาวสด, 2547 : 9) การยื่นหนังสือ   และวางพวงหรีดที่
กระทรวงพลังงาน ปลอยลูกโปงสือ่สารกับประชาชน การขูตัดน้าํตัดไฟ เขาพบหัวหนากลุมการเมืองเพ่ือ
ชวยเจรจากับรัฐบาลอีกทาง (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 12) รวมทั้งเรียกรองในวันแรงงาน 
รวมกับองคกรแรงงานภาคเอกชนอื่น ๆ จนเกิดการปะทะกับเจาหนาทีเ่ล็กนอย (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 
2547 : 1 และ 2 และ 19) แตการดําเนินการดังกลาวก็ไมสามารถทําใหการแปรรูป กฟผ. ยกเลิกลงได 
เนื่องจากรัฐบาลมีฐานเสียงจากนโยบายประชานิยมท่ีแข็งมาก ทําใหกลุมการเมืองไมมีอํานาจในการเจรจา
ตอรองไดมากนัก จนสุดทายกลุมตอตานการแปรรูป กฟผ. จึงตัดสินใจถวายฎีกาในหลวงที่พระราชวังไกล
กังวล ซ่ึงเนื้อหาไดบรรยายถึงความรูสึกของกลุมผูชุมนุมที่นัดชุมนุมกันอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 80 วัน 
และไดทําทุกอยางเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ แตรัฐบาลมีทาทีแข็งกราว สิ่งสุดทายจึง
จําเปนตองพ่ึง   พระบารมีของในหลวง ซ่ึงเปนแนวทางสุดทายเพ่ือถอยไปตั้งหลักและดูทาทีของรัฐบาลใน
การดําเนินการแปรรูป กฟผ. ตอไป (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2547 : 17) 
 ถึงแมวาการตอตานการแปรรูป กฟผ. จะสามารถดําเนินการจัดตั้งองคกรที่เปนรูปเปนรางได
สําเร็จและมีแนวรวมทางความคิดที่เพิ่มมากขึ้น แตยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งการเดินขบวน 
ระดมมวลชน การลางาน และแนวทางทางการเจรจาทางการเมืองท่ีไดกระทํามา ก็ยังไมสามารถสรางแรง
กดดันใหกับภาครัฐบาลในการยุติการดําเนินการแปรรูป กฟผ. ลงได เนือ่งจากรัฐบาลยังคงมีฐานเสียงที่
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เขมแข็งมาก และกลุมผลประโยชนทางการเมืองก็ไมมีอํานาจทีม่ากพอในการดําเนินการเจรจาตอรองกับ
รัฐบาลไดมากนัก 
  

 โอกาสทางการเมืองท่ีเปดออก : จากทองถนนสูการปดฉากการแปรรูป กฟผ. 
  

 ในชวงหลังพนักงาน กฟผ. สวนใหญไมออกมาแสดงบทบาท เนื่องจากความเหนื่อยลาจากการ
ตอสูอันยืดเยือ้มายาวนาน จึงเปนการตอสูเพื่อแยงชิงไหวพริบระหวางสหภาพแรงงงานรวมกับพนักงาน
และ     ฝายบริหารรวมกับผูสนับสนุนฝายบริหาร โดยการตอสูภายในระหวาง สร. กฟผ. และฝายบริหาร
บริหารเปนไปอยางเขมขน ซึ่งฝายบริหารมีการชีแ้จงภายในเพื่อใหพนักงานเห็นวา หากไมดําเนินการไป
ตามนโยบายรัฐบาลแลวองคกรจะอยูไดลําบาก เพราะวารัฐบาลกําลังจะทําให กฟผ. พบอุปสรรคในหลาย
ดาน ท้ังในเรื่อง        การกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม การค้ําประกันเงินกู การปรับเงินขึ้นราคาคาไฟฟา
อัตโนมัติ (เอฟที) สภาพคลองทางการเงินขององคกรในอนาคต จึงจําเปนที ่องคกรจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยน และการปรับเปลี่ยนครั้งนี้     ฝายบริหารไดรับประกันความมั่นคงของสภาพการจางงานวา
จะไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนในดานประชาชน รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา เพื่อ
ควบคุมคาไฟ หลังจากนัน้ ฝายบริหารไดประกาศแกพนักงานวาจะใชแนวทางเลือกอนาคตเพื่อจัดตั้งให
เปนองคกรแบบประชาธิปไตย โดยไดจัดตั้งคณะทํางานเพือ่ทําแบบสอบถามแกพนักงาน แตก็ไดรับการ
ประทวงจากพนักงาน เนือ่งจากเห็นวาแนวคําถามมีแตแนวโนมนําใหยอมรับการแปรรูป กฟผ. ดังนั้น 
พนักงานจึงไดรวมตัวกันอีกครั้ง โดยการลงเปนมติเพือ่ให สร. กฟผ. เดินหนากดดันฝายบริหารจนทําให
ฝายบริหารจําเปนตองยกเลิกวิธีการนี้ไปในท่ีสุด ตอมาฝายบริหารไดจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาทางเลือก
อนาคตองคกรในหลายรูปแบบ เพือ่ใหพนักงานเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  แตพนักงานเห็นวาทุก
รูปแบบนั้น ชี้ไปในทิศทางทีว่าการแปรรูป กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนทางออกที่ดี
ทีสุ่ด ซึ ่งตอมาไดมีการประชุมรับฟงขอเสนอและประชาพิจารณเรือ่งแนวทางการปฏิรูปโครงสราง
รัฐวิสาหกิจไฟฟาของประเทศ ซึ่งในการประชุมดังกลาวยังคงพบปญหาอีกหลายประเด็น           เชน 
การปฏิรูปโครงสรางของ กฟผ. ยังไมมีความชัดเจน และในประเด็นปญหาท่ีสําคัญภาคราชการกลับโยนให
คณะกรรมการกํากับดูแล ที่จะจัดตั้งขึ้นมารับผิดชอบ แตการตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลชุดดังกลาวก็
ยังคงไมมีการดําเนินการจัดตั ้งขึ้นมาแมแตคนเดียว แตปญหาทุกอยางก็ไดถูกโยนไปไวขางหนาแลว 
(หนังสือพิมพ   ขาวสด, 2547 : 11) 
 ทางดานสถานการณภายนอกใน สร. กฟผ. ไดรวมกับองคกรแรงงานอื่น ๆ เพื่อรณรงคไมเลือก
พรรคการเมืองท่ีมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค โดยการติดปายผา การจัดขบวนแจก
สติ๊กเกอรและเอกสาร พรอมท้ังการจัดตั้งเวทีใหพรรคการเมืองมาแสดงจุดยืนตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
รวมทั้งนโยบายตอภาคแรงงาน (หนังสือพิมพขาวสด, 2547 : 12) แตถึงอยางไรก็ตามก็ยังคงมีความ
พยายามจากภาครัฐใน การดําเนินการแปรรูป กฟผ. ตอไป โดยนายกรัฐมนตรีไดตอบคําถามผูรวมรับฟง
ปาฐกถา ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันของหอการคาอเมริกันในประเทศไทย วาจะผลักดันการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจไทยทุกแหง โดยเฉพาะ กฟผ. หลังจากการประสบความสําเร็จจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สาขาพลังงาน รวมทัง้พรอมทีจ่ะเดินหนา แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินธุรกิจทางดานสื่อสารของไทยตอไป 
(หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 2547 : 1-2) ภายหลังจากคําปราศรัยดังกลาว กลุมคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจก็ไดออกเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยรวมกันจัดทํานโยบายแรงงานจํานวน 18 ขอ และไดจัดเวที
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เสนอเปนนโยบายใหพรรคการเมือง 4 พรรคคือ พรรคไทยรักไทย พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย และ
พรรคมหาชนรับไปบรรจุเปนนโยบายและนํามาเพื่อบริหารประเทศ เพ่ือชวยเหลือผูใชแรงงาน และไดมี
การดําเนินการเคลือ่นไหวคัดคานผานทางเว็บไซต             www. thaiserc.org (หนังสือพิมพมติชน, 
2548 : 15) ถึงแมวากลุมตอตานจะมีการดําเนินการกดดันเพ่ิมเติมอยางไร แตก็ยังไมเปนผล ภาครัฐยังคง
ไดมีดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป โดยเสนอวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแนวใหม โดยยกเลิกการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจในแตละรายรัฐวิสาหกิจโดยตรง หันมาตั้งโฮลดิ้งเพื่อถือหุนตามคลัสเตอร แลวซอนยอย
ออกเปนซับโฮลดิ้งอีกหลายยูนิตเขาจดทะเบียนในตลาดหุนและขายให       นักลงทุนตอไป โดยกลุม
ไฟฟา ประปา จะมีการแบงเปนหมวดหมู โดยแตละคลัสเตอรจะโยงกันเปนการถือหุนโดยรัฐ (State 
holding) โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100% เพ่ือเปนการจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจใน การจัดกลุมที่
มีการเก่ียวของเชื่อมโยงกันอยูในกลุมเดียวกัน เพือ่ใหการวางยุทธศาสตรและการบริหารจัดการเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน หลังจากนั ้นจะปรับโครงสรางโฮลดิ ้งขนาดใหญ โดยการแยกเปนซับโฮลดิง้ (Sub 
Holding) ไปเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพือ่เปดทางใหเอกชนเขามาเปนผู ถือหุ นแทน 
(หนังสือพิมพโพลตทูเดย, 2548 : 13) ซึ ่งการกระทําดังกลาวก็ไดมีการตอตานจากนักวิชาการ 
(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2548 : 1 และ 4) และเครือขายไฟฟา-ประปา ไดนัดชุมนุมใหญอีกครัง้ ที่
หนาสํานักงานใหญ กฟผ. โดยมี  กลุ มเครือขายไฟฟา - 2 ประปา แสดงจุดยืนคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจเขาตลาดหลักทรัพยทารัฐบาลทําประชาพิจารณกอนเดินหนา และย้ําวาหากมติประชาชน
ออกมาอยางไรพรอมที่จะยอมรับ (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2548 : 3) ตอมาฝายบริหารจึงไดเริ่มใช
กฎเกณฑที่เครงครัด และพยายามสรางภาพลักษณออกสูสาธารณะวา พนักงานสวนใหญไมเห็นดวยกับ
การคัดคานการแปรรูป กฟผ. โดยเริ่มจากการรื้อเวทีคัดคาน การลดปายและเพิม่ปายสนับสนุนการแปร
รูป อีกทัง้ประกาศไมใหรัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ เขามาใชบริเวณ กฟผ. พรอมทัง้ออกบันทึกถึงผูบังคับบัญชาใน
ระดับตาง ๆ ใหชี้แจงและดูแลผูปฏิบัติงานในสังกัดไมใหเขารวม (หนงัสือพิมพแนวหนา, 2548 : 9-10) ใน
ที่สุดรัฐบาลก็ไดมีมติให กฟผ. แปลงสภาพ เปนบริษัท จํากัด มหาชน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2548 
หลังจากนั้นก็มีกระแสวิพากษวิจารณออกมาจากหลายฝาย เชน บทบาทของ   ฝายคาน วุฒิสมาชิก 
องคกรคุมครองผูบริโภค นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิลาออกจากคณะกรรมการรางพระราชบัญญัติปรังปรุง
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนการประทวงการตัดสินใจของรัฐบาล แตรัฐบาลก็ยังคงดําเนินขัน้ตอนตาง ๆ ของการ
นํา กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่อง โดยพยายามอธิบายใหเห็นวาจะไมกระทบตอคาไฟฟา โดย
การให ปตท. นําสวนลดลวงหนามาลดคาเชื้อเพลิงให กฟผ. กอนเพ่ือเปนการบรรเทาการข้ึนคาเอฟที การ
พยายามสรางหลักเกณฑการกระจายหุนใหเปนทีย่อมรับ เชน เสนอโฆษณาใหประชาชนมีสวนในการซื้อ
หุน กฟผ. และมีการกําหนดให บมจ. กฟผ. เสนอกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ในระหวางนั้น มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและประชาชนรวม 11 คน รวมเปนโจทกฟองรองตอศาล
ปกครองสูงสุดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 เพื่อขอใหยกเลิกและเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ คือ 
พรฎ. วาดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัท กฟผ. (จํากัด) พ.ศ. 2548 และ พรฎ. วา
ดวยการกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ดวย
เหตุผลท่ีวาการออกก พรฎ. ดังกลาว เปนการออกกฎหมายที่ไมชอบของฝายรัฐบาล และขอใหศาล
ปกครองสูงสุดพิจารณาไตสวนฉุกเฉินเพื่อระงับการกระจายหุน กฟผ. เปนการชั่วคราว และศาลปกครอง
สูงสุด ก็ไดมีคําสั่งใหระงับการกระจายหุน กฟผ. ชั่วคราว เพือ่ทําการไตสวนคดีเพิม่เติม ทําใหเกิดความไม
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พอใจจากรัฐบาลและภาคตลาดทุน ท่ีตองการให กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตอยางไรก็
ดี หลังจากนั้นรัฐบาลจึงไดอนุมัติใหมี การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาขึ้นมาเพื่อใหการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการไฟฟามีความเปนรูปธรรมมากขึ้น ในระหวางทีร่อศาลปกครอง
สูงสุดไตสวนคดี อยางไรเสีย การนําเสนอการแปรรูป กฟผ. ของรายการเมืองไทยรายสัปดาห ก็เปนอีก
ชองทางหนึง่ในการเคลือ่นไหวตอตานการแปรรูป กฟผ. ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการแปรรูป กฟผ. 
ไมนอย ซ่ึงภายหลังจากรายการดังกลาวไดถูกถอดจากชอง 9    ก็ไดกลายเปนรายการเมืองไทยราย
สัปดาหสัญจร ซึง่ไดไปดําเนินรายการตามสถานที่ตาง ๆ เชน หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวน
ลุมพินี โดยการเปดเผยประเด็นผลประโยชนทับซอนตาง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายการแปรรูป กฟผ. 
ดวย ซ่ึงก็ไดทําใหพนักงาน กฟผ. ที่ยังตองการตอสูเขารวมฟงรายการเปนจํานวนมาก และไดเกิดเปน
ความหวังครั้งใหมวาจะมีกระแสคัดคานการแปรรูป กฟผ. เกิดขึ้นอีกครัง้ ประกอบกับในขณะนัน้ก็ไดเกิด
กระแสความไมพอใจตอการบริหารงานของรัฐบาลกระจายไปในภาคสวนตางๆ มากขึ้น ประกอบกับ
มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค ไดดําเนินการรณรงคตอตานการแปรรูป กฟผ. ไปตามสถานทีต่าง ๆ เพื่อใหประชาชน
ตื่นตัวเรื่องการแปรรูปแลว ยังใชสถานที่แหงนี้สําหรับรวมกันของผูตองการตอตานประเด็นการแปรรูป 
กฟผ. โดยใหความสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ซือ้ของที่ระลึก รวมลงนามคัดคาน สงโปสการด หรือ
บริจาค เปนตน ในท่ีสุดวันท่ี 23 มีนาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําสั่งพิพากษาใหเพิกถอนพระราช
กฤษฎกีา  ท้ัง 2 ฉบบั (ศาลปกครองสงูสดุ, 2549 : 4-57) 
 หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาลงมาใหยกเลิกฐานะของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
สงผลทําให บรษิทั กฟผ. จํากัด (มหาชน) กลับไปสูการเปนรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง ซ่ึงฝายรัฐบาลก็ยังคงยืนยัน
จะแปรรูป กฟผ. โดยการใชวิธีอื่นตอไป แตแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ก็ไดเกิดความผันผวนทาง
การเมือง รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ถูกทําการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และภาคประชาชนไดยืน่เรื ่องตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพ่ือดําเนินการไตสวนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และรัฐมนตรีใน
คณะ ขอหาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการดําเนินการแปรรูป กฟผ. ใหเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงการกระทําดังกลาว ถือวาเปนการปดฉากการดําเนินการแปรรูป กฟผ. ตามพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจฯ ท่ีตอสูยืดเยื้อมากวา   6 ปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 393    - 

 

อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
  

 อภิปรายผล 
 

 แมวาการแปรรูป กฟผ. รัฐบาลจะไดมีการนําเสนอเกี่ยวกับผลประโยฃนในดานตาง ๆ ท่ีจะ
ไดรับภายหลังจากแปรรูป กฟผ. ไปแลว แตกลุมผูตอตานก็มองวาการดําเนินการดังกลาวเปนการกระทําท่ี
ลุแกอํานาจในการตัดสินใจของภาครัฐ อีกท้ังการกระทําดังกลาวยังมีวาระซอนเรน เพือ่ใหเกิดการผูกขาด
และครอบครองรัฐวิสาหกิจ อันนําไปสูการไดรับผลประโยชนทัง้ทางตรงและทางออมจากการสรางมูลคา
มาเก็ตแคปในตลาดหลักทรัพย เพือ่เก็งกําไรและการสะสมทุนทางเศรษฐกิจของนายทุน อีกทัง้ยังนําเงิน
จากการขายหุนมาชดเชยฐานะทางการคลังที่ถูกนํามาใชในนโยบายประชานิยมตางๆ อันนํามาสูการหา
เสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไป 
 ซ่ึงกลุมตอตานการแปรรูป กฟผ. ก็ไดมีการดําเนินการเคลือ่นไหวทางการเมือง โดยการสราง
องคกรท่ีในการนําการเคลื่อนไหวตอตานการแปรรูป กฟผ. การระดมทรัพยากรและการแสวงหาพันธมิตร
รวมใน   การตอตานการแปรรูป กฟผ. การกําหนดยุทธศาสตรที่ใชในการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานการแปร
รูป กฟผ. ตลอดจนการสราง/รอโอกาสทางการเมืองเพื่อเปดโอกาสใหเอื้อตอการกระทําการของกลุมผู
ชุมนุม และสุดทายก็กลับมาใชอํานาจในระบบในการดําเนินการยุติการแปรรูป กฟผ. ในทีสุ่ด อันเปนแนว
ทางการเคลื่อนไหว    ท้ังจากมิติภายในและภายนอกมาใชในกระบวนการเคลื่อนไหวตอตาน และจากการ
กระทําดังกลาวแสดงใหเห็นวาจากแนวคิดที่เปนการบริหารจัดการไดถูกลากเขามาสูมิติประเด็นทางดาน
การเมือง โดยการใชยุทธวิธีทางการเมือง ทั้งการระดมทรัพยากร กระบวนการจัดการองคกร การสราง
โอกาสทางการเมืองเพื่อเขามายุติการดําเนินการแปรรูป กฟผ. ของภาครัฐลง ซึง่เมือ่พิจารณาแนวคิด
พ้ืนฐานเดิมของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ     ทีเ่ปนแนวคิดที่เนนทางดานการบริหารและจัดการของภาครัฐ
ในการลดการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน  การบริหารจัดการของภาครัฐทีมี่ตอรัฐวิสาหกิจ ไดถูกกลุมผู
ตอตานสรางวาทกรรมการผูกขาดอํานาจในการตัดสินใจเกีย่วกับนโยบายสาธารณะ และการครอบครอง
รัฐวิสาหกิจของกลุมทุน เปนตัวชวยในการสรางจิตสํานึกรวมในการขับเคลื่อนการตอตานการแปรรูป 
กฟผ. เพ่ือไมใหการแปรรูป กฟผ. ประสบผลสําเร็จตามท่ีรัฐบาลไดหวังไว 
 

 ขอเสนอแนะ 
 

1. ภาครัฐควรแกไขความขัดแยงทางดานความคิดเห็นเกี ่ยวกับกระบวนการการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ        

โดยการยอมรับความแตกตางทางดานความคิด ไมควรเรงรีบดวยการใชกฎหมายท่ีมีอยู เพราะกฎหมายท่ี
มีอยูอาจไมสามารถตอบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในแตละแหงไดอยางแทจริง 

2. ภาครัฐควรปรับปรุงแนวคิด รูปแบบ และวิธีการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบใหม โดย
คํานึงถึง 

การมีสวนรวมของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดย
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขารวมหารือในการกําหนดแนวทางในแผนการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต
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ละแหง เผยแพรขาวสารท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส และไมมเีจตนาในการแสวงหา
ผลกําไรจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 

3. ภาครัฐควรออกกฎหมายใหมเพ่ือบังคับใชเก่ียวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยแบงเปน         
รายรัฐวิสาหกิจ และใหทําประชาพิจารณกอนการดําเนินการออกกฎหมายและการดําเนินการแปรรูป       
เพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชนโดยรวมกอนดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป 
 

 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
  

 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ถือไดวาเปนเครื ่องมือในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ อีกประเภทหนึ่งใน         
การกระตุ นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ ขาพเจาจึงขอเสนอใหผู ที ่สนใจในกรณีการแปรรู
รัฐวิสาหกิจ ศึกษาวิจัยถึงรูปแบบและวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยแนวคิดธรรมาภิบาลเปนตัวชวย
ในการนําเสนอหรือสรางแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบใหม ที่ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน ไมจํากัดวงเพียงแครัฐบาลและกลุมผลประโยชนอยางที่
ผานมา เพือ่ทีจ่ะสามารถใชเครือ่งมือดังกลาว ในการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ เศรษฐกิจ และ
ประเทศตอไป 
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บทคัดยอ 
 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามหลักเกณฑการจัดบริการสาธารณะ ผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการสวน
บริหารการศึกษา สํานักการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง 
ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย และเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสัมภาษณแบบ
ก่ึงโครงสราง  

รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะที่ตองครอบคลุมในเรื่องของ
การดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศตามหลักเกณฑของการ
จัดบริการสาธารณะ ทัง้นีร้ัฐไดเปดโอกาสใหเด็กตางดาวเขาศึกษาในโรงเรียนของไทยและมอบสิทธิ
ทางการศึกษาใหแกเด็กตางดาว โดยจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว รวมถึงสิทธิการจดทะเบียนเกิด
แกเด็กตางดาวท่ีศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําสําคัญ: การจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษา, สทิธทิางการศึกษา, สาํนกัการศึกษา 
 

Abstract  
               The objective of this article is to present the public services in education 
provided by the government and Local Administration following public service 
principles. The primary subjects are the director of Education Administration, the Office 
of Education, Chiang Mai municipality and the vice director of Wat Pa Phaeng school. 
The research instrument that was used to collect data was a semi-structured interview.  

Government and Local Administrations have to provide public services that 
include fundamental human rights for people living in the country and overseas, and 
provide the rights to education to alien children. The service is to provide the money to 
support each person and also provide the rights to birth registration for alien students 
who study at school under the control of a local administration. 
Keywords: public service providing in education, the rights to education, Office of 
Education 
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บทนํา 

 ความไมสมบูรณของระบบทะเบียนแรงงานตางดาวของประเทศไทยและการพักอาศัยไมเปนหลัก
แหลงทีแ่นนอนของคนยายถิน่ จึงไมปรากฏจํานวนแรงงานตางดาวที่ชัดเจนแนนอน มีเพียงรายงาน
การศึกษาของศูนยวิจัยการยายถิน่แหงเอเชีย (เครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ: ออนไลน) ระบุวา
ในป 2547 จํานวนของคนยายถิ่นจากประเทศเพือ่นบาน ไดแก พมา ลาว และกัมพูชา ประมาณ 2 ลาน
คนท่ีเขามาอาศัยอยูและทํางานอยูในประเทศไทย สําหรับเด็กตางดาวหรือผูติดตามของคนยายถ่ิน มีเพียง
สถิติของการจดทะเบียนครอบครัวแรงงานตางชาติไรฝมือ พบวามีเด็กอายุ 0-15 ป จํานวน 93,082 คน  
 เด็กตางดาวเขามาในประเทศไทย จากการติดตามครอบครัวท่ีเขามาอาศัยและทํางานในประเทศ
ไทย เนื่องจากความขัดแยงภายในประเทศเดิมของผูยายถิ่น รายไดและสวัสดิการจากนายจางที่สูงกวา
ประเทศตน และอาชีพทีมี่ใหเลือกหลากหลาย ในขณะทีป่ระชากรไทยมีการเลือกทํางานที่ไมใชกําลัง
แรงงานมาก (Jason Szep, 2010: online) เปนตน ทั้งนีเ้ด็กตางดาวบางสวนเกิดในประเทศไทย รัฐบาล
จึงไดใหสิทธิพักพิงแกเด็กตางดาวทีไ่ดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการถาวร ชั่วคราว และ
ชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ เด็กตางดาวที่ไดรับการสํารวจเปนบุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียน เด็กตางดาวที่
เปนผูหลบหนีภัยจากประเทศพมาและเด็กตางดาวท่ีเขาเมืองผิดกฎหมาย  

ประเทศไทยถือเปนหนึง่ใน 15 ประเทศที่มีจํานวนเด็กวัยประถมทีไ่มไดเขาเรียนมากที่สุดในโลก 
โดยรวมกันแลวพบวามากกวาครึง่ของเด็กวัยประถมศึกษาทีไ่มไดเขารับการศึกษาในประเทศดังกลาว 

(UNESCO, 2010: online) รัฐบาลจึงไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 
ไดเปดโอกาสทางการศึกษาแกเด็กและบุคคลทีไ่มมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย 
สามารถเขาเรียนในสถานศึกษาได โดยไมจํากัดระดับการศึกษา ประเภทของการศึกษา หรือพื้นที่
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธกิาร: ออนไลน) 
  เงินอุดหนุนสนับสนุนทางการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวใหแก
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหแกกลุมบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย ตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกับคาใชจายรายหัวที่จัดสรรใหแกเด็กไทย
นอกจากนี ้สถานศึกษาตองมอบหลักฐานทางการศึกษา หรือเอกสารอันเปนหลักฐานทางการศึกษาของ
นักเรียนนักศึกษา ไดแก ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําชั้น บัญชี
เรียกชื่อ ใบสงตัวนักเรียนนักศึกษา หลักฐานแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดใน
ลกัษณะเดียวกัน หรือเอกสารทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบนี้ 
การศึกษาตอของนักเรียนตางดาวทีจ่บจากศูนยการเรียน หรือโรงเรียน (ชั่วคราว) ในการเขาเรียนตอใน
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โรงเรยีนของกระทรวงศึกษาธกิาร) นั้นสามารถทําได 
 ปจจุบันประเทศไทยมีบุคคลไรสัญชาติอยูประมาณ 2 ลานคน ในจํานวนนีป้ระกอบดวยกลุมชาติ
พันธุท่ีอาศัยอยูในภาคเหนือประมาณ 400,000 คน ในแตละปมีเด็กประมาณ 40,000 คนหรือคิดเปนรอย
ละ 5 ที่ไมไดขึ ้นทะเบียนเกิดและในปจจุบันมีเด็กประมาณ 1 ลานคน ไมมีเอกสารเกี่ยวกับการเกิด 
(สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว: ออนไลน) 
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 ทัง้นีก้ฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาเด็กทุกคนทีเ่กิดในประเทศไทยมีสิทธิที่จะไดรับการจด
ทะเบียนเกิดและไดรับสูติบัตร แมวาพอแมไมใชคนไทย หรือไมมีสถานะทางกฎหมายที่ถูกตองก็ตาม เด็ก
เหลานั้นสวนใหญเปนเด็กยากจน เด็กกลุมชาติพันธุ เด็กท่ีเปนลูกของแรงงานตางดาว การไมมีสูติบัตรอาจ
ทําใหเด็กไมไดรับสิทธิตางๆท่ีพึงมี เชน การรักษาพยาบาลฟรี สวัสดิการสังคมตางๆ และอาจถูกจํากัดการ
เดินทางออกนอกเขตอําเภอที่พวกเขาอาศัยอยู ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
นอกจากนี้การทีไ่มมีเอกสารใดๆ ระบุตัวตนทําใหเสี ่ยงตอการตกเปนเหยื่อการคามนุษยและถูกแสวง
ประโยชนไดงายขึน้ และเปนเรือ่งยากทีจ่ะรองเรียนเมือ่ถูกละเมิดสิทธิ จากการสํารวจแรงงานเด็กในไทย
ขององคการแรงงานระหวางประเทศพบวา รอยละ 35 เปนเด็กมีอายุต่าํกวา 15 ปและการใชแรงงานเด็ก
จัดอยูในงานรูปแบบท่ีเสี่ยงและอันตรายตอชีวิตของเด็ก (ILO, 2008: online) 
 ในป พ.ศ. 2551 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ไดมีมติใหมี
การจดทะเบียนลูกแรงงานตางดาวอายุไมเกิน 15 ป ซึ่งบิดามารดาของเด็กเหลานีไ้ดจดทะเบียนกับ
กรมการปกครอง เพื่อเหตุผลดานมนุษยธรรม และในอดีตไดเคยจดทะเบียนใหเด็กเหลานี้เปนผูติดตาม 
แตเนื่องจากการจดทะเบียนแรงงานตางดาวในป พ.ศ. 2551 ไมไดมีการจดทะเบียนผูติดตาม เพราะ
ตองการปดชองการรับแรงงานตางดาวใหเล็กลง แตอาจมีผลกระทบตอเด็กเหลานี้ ที่จะถูกผลักดันออก
นอกประเทศ ขณะทีพ่อและแมยังทํางานอยูในประเทศไทย (ศูนยปฏิบัติการตอตานการคามนุษยมูลนิธิ
กระจกเงา: ออนไลน) 
 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555  กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การสั่งใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ได
สัญชาติไทยเปนการท่ัวไป และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย ซึง่ในกรณีบุตรของคนตางดาว กลุม
เด็กและบุคคลทั้งทีกํ่าลังเรียนอยูในสถานศึกษาและจบการศึกษาแลว แตไมมีสถานะที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย หากมีคุณสมบัติตามทีป่ระกาศกําหนดใหยืน่คํารองขอลงรายการ
สัญชาติไทย หากไมมีคุณสมบัติดังกลาว ใหนําเขาสู กระบวนการพิจารณากําหนดสถานะภายใต
ยุทธศาสตรการจัดการปญหา สถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 18 มกราคม 
พ.ศ. 2548 ตามสถานะของบิดาและมารดา (ประชาไท: ออนไลน) 
 อยางไรก็ตามการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เนนให
ความสําคัญการบริการสาธารณะทางดานการศึกษา ทั ้งที ่เปนเด็กไทยและเด็กตางดาว ยอมเปน
สถานศึกษาที่มีความพรอมในการบริการสาธารณะทางดานการศึกษาและดานอื่นๆแกเด็ก ซึ่งผูที่มีสวน
เก่ียวของในการจัดบริการสาธารณะคือ รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญและเล็งเห็น
ถึงปญหาในการที่เด็กตางดาวไมไดรับโอกาสทางการศึกษา และหาทางแกปญหาโดยใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกเด็กตางดาวเหลานั้น เพ่ือใหไดรับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิท่ีเด็กตางดาวควรจะไดรับ 
 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทีเ่ปนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เชียงใหม เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีจํานวนเด็กตางดาวมากท่ีสุดคือ โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปา
ครั่ง  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวนนักเรียนทัง้หมด 557 คน เด็กตางดาวมีจํานวน 300 คน และ
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีจํานวนเด็กตางดาวมากทีสุ่ด คือ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง 
ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน
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นักเรียนท้ังหมด 400 คน เด็กตางดาวมีจํานวน 200 คนโดยประมาณ ซ่ึงท้ังสองโรงเรียนจะใหเด็กตางดาว
เรียนรวมกับเด็กไทย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาถึงการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนเทศบาล
วัดปาแพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

ประโยชนของการวิจัย 
1. เพิ่มองคความรูเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาแกเด็กตางดาวของโรงเรียน

ชุมชนบานครกนอยตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนเทศบาลวัดปา

แพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางนําไปปรับใชในการบริหาร

ของโรงเรียนได 

2. สรางความเขาใจและเกิดการตระหนักตอผูที่มีสวนเกีย่วของการจัดบริการสาธารณะทางดาน

การศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยตําบลหนองปาครัง่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

และโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แกนักเรียนตางดาว 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 

 บทความชิ้นนี้เปนสวนหนึง่ของงานวิจัยเรื่องการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาแกเด็ก

ตางดาวของโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ

โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึง่ศึกษาในเฉพาะพื้นทีโ่รงเรียน

ชุมชนบานบวกครกนอยตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง 

ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และผูวิจัยไดศึกษาถึงนโยบายทางดานการศึกษาในสมัย

รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ผูใหขอมูล 

• ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา สํานักการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม  

• รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง  

• ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย  
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

 การเกบ็รวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีสถานท่ีทําการสัมภาษณ โดยขอ

ความ รวมมือจากครูผู สอน (ผู ใหขอมูล) ในการติดตอสัมภาษณและทําการนัดหมายสัมภาษณ

ผูอํานวยการ โรงเรียน ตามวันและเวลาท่ีทางผูอํานวยการโรงเรียนสะดวก  

  

สรุปผลการวิจัย 
 
 โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยและโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง มีการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่5 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ในการรับเด็กที่ไมมีสัญชาติไทยและเด็กที่ไมมีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรเขาเรียนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะมีแบบฟอรมในการรับสมัครเด็กเพื่อ
นําไปใชเปนหลักฐานทางการศึกษา ซ่ึงในการรับสมัครทางโรงเรียนจะทําการสอบถามอายุของเด็ก ทักษะ
การฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย พื้นฐานการเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดเด็กเขาชั้นเรียนที่เหมาะสม 
เนื่องจากเด็กบางคนเคยเรียนหนังสือจากประเทศเกิดของตนมากอนหนาท่ีจะทําการติดตามผูปกครองเขา
มาทํางานในประเทศไทย ในกรณีท่ีเด็กมีอายุเยอะแตไมเคยเขาเรียนมากอน ทางโรงเรียนจะจัดใหเด็กเริม่
เรียนท่ีชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 1 เพ่ือเตรียมความพรอมและปรับพ้ืนฐานการเรียนใหแกเด็ก 
 โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยจะมีการคัดกรองเด็กทีมี่ปญหาทางดานการเรียนโดยจะใชแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (The Strength and Difficulties Questionnaires : SDQ) แบบคัดกรอง
นักเรียนที ่ภาวะสมาธิสั ้น บกพรองทางการเรียนรู  และออทิซึม (KUS-SI Rating Scales: 
ADHD/LD/Autism (PDDs)) และแบบฝกการเขียนการอานตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
กรณีท่ีพบวาเด็กมีพัฒนาการดานการเรียนท่ีชาในบางวิชาหรือมีความบกพรองทางการเรียนรู ครูจะมีการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) เพื่อจะมีการ
จัดทําแผนใหเหมาะสมในสวนท่ีเด็กมีความบกพรองทางการเรียนรูวิชานั้นๆ สวนเด็กท่ีมีผลการเรียนอยูใน
ระดับกลางถึงต่ํา ครูจะทําการสอนพิเศษเพิ่มเติมและใหเพื่อนทีเ่รียนเกงมาชวยสอนดวย และในการสอบ 
O-Net ทางโรงเรียนจะทําการออกเลขประจําตัวใหเด็กตางดาวเพ่ือใชในการสอบวัดความรูดวยเชนกัน 
 การสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและแผนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนชุมชน
บานบวกครกนอยและโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพงไดมีการอบรมเทคโนโลยีโดยใชแท็บเล็ต (Tablet) เปน
สื ่อการเรียนการสอนใหแกนักเรียนและครู ทางเทศบาลนครเชียงใหมยังไดจัดสรางหองทดลอง
วิทยาศาสตร และหอง Sound lab เพือ่สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของเด็ก รวมถึงการทํากิจกรรม 
การแขงขันประกวด การแสดงความสามารถในดานตางๆท่ีทางโรงเรียนเปดโอกาส สนับสนุนและสงเสริม
เด็กอยางเต็มท่ี 
 ในการจัดทําหลักสูตรทองถิน่ โรงเรียนไดสอบถามนักเรียนถึงความตองการหรือสนใจที่จะเรียน
ในเรื่องใด จากนัน้ทางโรงเรียนมีการประชุมโดยเชิญ ปราชญชาวบาน และเจาอาวาส เนือ่งจากสวนใหญ
โรงเรียนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม จะอยูบริเวณใกลเคียงกับวัด และรวมกัน
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จัดทําหลักสูตรทองถ่ินตามท่ีเด็กสนใจ เพ่ือใหเด็กมีความรูและสามารถนําความรูท่ีเปนภูมิปญญานั้นไปใช
ใหเกิดประโยชนและสรางอาชีพในอนาคตได เชน โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง มีการจัดทําอาหารวาง 
ประดิษฐดอกไมจันทน เพ่ือใชในงานฌาปณกิจศพ ซ่ึงจะมีรายไดใหแกเด็ก โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย 
มีการเรียนการสอนตีกลองสะบัดชัย โดยมีพอครูมานพ หรือนายมานพ ยาระณะ ทีไ่ดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน - ชางฟอน) พ.ศ.2548 เปนตน 
(วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม: ออนไลน) 
 การที่ชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนัน้ไมไดมีเฉพาะในประเทศไทย ที่
เล็งเห็นถึงความสําคัญของชุมชน งานวิจัยในตางประเทศก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้เชนกัน พอลลอซซ่ี 
(Pollozzi, 1981 : 1481-A) ไดวิจัยรูปแบบของชุมชนในการเขาไปมีสวนรวมการทํากิจกรรมของโรงเรียน
ในทองถิ ่น เพื ่อใหเด็กไดรับความรู ความสามารถตามที่เด็กตองการและควรไดรับ และโรบินสัน 
(Robinson, 1992 : 746) ไดศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาและการพัฒนาชุมชน ที่ปราชญ
ทองถิ่นควรเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อแกปญหาความตองการทางดานการศึกษาของ
นักเรียนและชุมชนไดอยางเหมาะสม 
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดจัดโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิน่ (School Based 
Management for Local Development : SBMLD) โดยจัดสรรงบประมาณ ใหแกโรงเรียนทีเ่ขารวม
โครงการ และมีการจัดประกวดโครงการ โรงเรียนที่ชนะการประกวดจะไดรับรางวัลและงบประมาณเพือ่
นําไปพัฒนาแผนและกิจกรรมในโครงการนี ้ ซึ ่งโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพงไดเขารวมโครงการใน
ปงบประมาณ 2554 จํานวน 24 โครงการและปงบประมาณ 2555 จํานวน 2 โครงการ มีระดับความพึง
พอใจของเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีเขารวมโครงการอยูในระดับดีมาก 
 นอกจากสิทธิทางการศึกษาท่ีเด็กตางดาวจะไดรับจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ทําการ
จัดการศึกษาใหแกเด็กตางดาวแลว เด็กตางดาวท่ีศึกษาโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไดรับ
การสํารวจทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนในกลุ มชนกลุ มนอยหรือกลุ มชาติ พันธุ จาก
กระทรวงมหาดไทย ท่ีไดมีการออกประกาศสั่งใหบุคคลซึง่ไมมีสัญชาติไทย ทีเ่กิดในราชอาณาจักรไทยโดย
บิดาและมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย 
ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม มีหนาทีใ่นการออกทะเบียนประวัติใหแกเด็กตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ดังนั้นเด็กตางดาวที่ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ที่ไมไดขึ้นทะเบียนประวัติ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจะทําการสํารวจและรวบรวมรายชือ่ของเด็กตางดาว และทําการ
สงรายชื่อมาที่สํานักการศึกษา ทางสํานักการศึกษาจะนํารายชื่อของเด็กตางดาวประสานไปยังสํานักการ
ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลนครเชยีงใหม 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.cmcity.go.th%2Findex.php%2Fth%2Fs-menu-detail4-th%2F92-g-cmunit-th%2F155-unit-regist-th&ei=hhq7Uq43y7iIB4_IgKAK&usg=AFQjCNGyxxASJupFom-DK0UiPocNxjYzDQ&bvm=bv.58187178,d.dGI&cad=rja�
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.cmcity.go.th%2Findex.php%2Fth%2Fs-menu-detail4-th%2F92-g-cmunit-th%2F155-unit-regist-th&ei=hhq7Uq43y7iIB4_IgKAK&usg=AFQjCNGyxxASJupFom-DK0UiPocNxjYzDQ&bvm=bv.58187178,d.dGI&cad=rja�
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อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 อภิปรายผล 
  บริการสาธารณะเปนกิจการทีอ่ยู ในอํานาจการจัดทําของรัฐ แตตอมาเมือ่มีการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขึน้ จึงไดมีการมอบบริการสาธารณะบางประเภทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไป
จัดทํา หรือในบางกรณีรัฐ (สวนกลาง) อาจรวมกันจัดทําบริการสาธารณะกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ได  โดยมีหลักเกณฑการจัดบริการสาธารณะอยู 3 หลักเกณฑดังนี้ 
 หลักวาดวยความเสมอภาค เปนหลักที่สําคัญประการแรกในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้
เนื่องจากการท่ีรัฐเขามาจัดทําบริการสาธารณะนั้น รัฐมิไดมีจุดมุงหมายท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะข้ึนเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดทําเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจะไมมีลักษณะเปนบริการ
สาธารณะ ประชาชนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจาการบริการสาธารณะอยางเสมอ 
 หลักวาดวยความตอเนื ่อง เนือ่งจากบริการสาธารณะเปนกิจการที ่มีความจําเปนสําหรับ
ประชาชน ดังนั ้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู ใชบริการ
สาธารณะยอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายได ดวยเหตุนี ้บริการสาธารณะจึงตองมีความตอเนือ่งใน
การจัดทํา  
 และหลักวาดวยการปรับปรุงเปลีย่นแปลง บริการสาธารณะนัน้ จะตองสามารถปรับปรุงแกไขได
ตลอดเวลาเพือ่ใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนในทางปกครองทีจ่ะรักษาประโยชนสาธารณะ 
รวมท้ังเพ่ือปรับปรุงใหเขากับวิวัฒนาการของความตองการสวนรวมของประชาชนดวย (นันทวัฒน บรมา
นนท, 2552 : 44-52) 
 รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดมีการดําเนินงานในการจัดการศึกษาแกเด็กตางดาว เปนไป
ตามหลักเกณฑการจัดบริการสาธารณะ ดังนี้ 
 เด็กตางดาวท่ีเรียนในโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยและโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง ไดรับสิทธิ
เทาเทียมกันเชนเดียวกับเด็กไทย ในเรือ่งของการจัดสรรคาใชจายรายหัวใหแกเด็กตางดาว อาทิเชน คา
เลาเรียน อุปกรณการเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาท่ีชวยเหลือเด็กตางดาวท่ีมีฐานะยากจน รวมถึง
การทํากิจกรรม การแขงขันประกวด การแสดงความสามารถตางๆ ท่ีโรงเรียนไดเปดโอกาสใหเด็กตางดาว
ไดเขารวมและแสดงความสามารถของเด็กออกมา เพือ่ในอนาคตเด็กตางดาวบางสวนทีต่องการศึกษาตอ
ในระดับสูงข้ึนไป จะไดนําความรูและความสามารถนั้นใหเปนประโยชนแกตนเอง 
 ทางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดโครงการ กิจกรรม สงเสริมการเรียนการสอน 
จัดสรรงบประมาณในการสรางแหลงเรียนรู อาคาร หองเรียน ครูและบุคลากร คาเลาเรียน อุปกรณการ
เรียน และชุดนักเรียนใหแกเด็กนักเรียนตอเนือ่งทุกป และเพื่อรองรับจํานวนของเด็กตางดาวที่ปจจุบันมี
ความตองการที่จะเขารับการศึกษาในโรงเรียนของไทยเพิ่มมากขึ้น จากงานวิจัยของขวัญชีวัน บัวแดง 
(2554) ท่ีพบวา มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทีเ่ปดโอกาสใหบุคคลทีไ่มมีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติใหเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐไทยได สงผลใหจํานวนของทายาทของผูยาย
ถ่ินเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐไทยเพ่ิมมากข้ึนทุกป  
 ในสวนของการสอนพิเศษเพิ่มเติมใหแกเด็กตางดาวที่มีผลการเรียนอยู ในระดับต่ํานั้น เดิม
เทศบาลนครเชียงใหมเคยจัดสอนพิเศษใหแกเด็กตางดาวทีต่องการศึกษาตอในชัน้มัธยมปลาย หรือสาย
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อาชีพ แตเนื่องจากความไมพรอมของตัวเด็ก สภาพครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลเอา
ใจใสของครอบครัว เทศบาลนครเชียงใหมจึงยกเลิกการจัดสอนพิเศษไป และเพือ่ไมใหการศึกษาของเด็ก
ตางดาวไมตอเนื่อง ครูและเพ่ือนท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดีจะชวยสอนเสริมเพ่ิมเติม 
 การจัดทําหลักสูตรทองถิ ่น เพื ่อนํามาปรับใชในการเรียนการสอน นอกเหนือจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนัน้ เปนหลักสูตรทีเ่ปนไปตามความตองการและความสนใจของเด็กที่
ตองการจะศึกษาและเรียนรูในเรื่องทีเ่ขาสนใจ และยังสามารถนําความรูที่เปนภูมิปญญานั้นไปใชใหเกิด
ประโยชน และสรางอาชีพไดในอนาคตอีกดวย และการทีก่รมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ไดจัด
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่นนั้น ก็เปนโครงการที่ทําใหเด็ก เยาวชน ชุมชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
รวมกันเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจากการสํารวจพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก  
 จากการสํารวจและสอบถาม ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักการศึกษาของเทศบาลนคร
เชียงใหม พบวาแนวโนมของเด็กตางดาวที่มีความประสงคจะเขาศึกษาในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
และผู ปกครองของเด็กตางดาวก็มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแกบุตรหลานของเขา และผูปกครองยังใหความรวมมือในการประชุมผูปกครองและเสนอความ
คิดเห็นมาโดยตลอด ซึ่งบางครั ้งผู ปกครองตางดาวยังสื ่อสารภาษาไทยไดไมถนัด ทางรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรมีการสอนภาษาไทยใหแกผูปกครองและเด็กตางดาว เพราะผูปกครองไมเขาใจใน
ภาษาไทยทําใหไมสามารถชวยเหลือบุตรหลานทําการบานได และควรมีการสอนภาษาที่เปนประเทศบาน
เกิดใหแกเด็กตางดาว รวมถึงศิลปวัฒนธรรม เพือ่จะไดไมหลงลืมรากเหงาของตนเองและสรางความ
ภาคภูมิในรากเหงาของตนเอง ซึง่จากงานวิจัยของเปรมใจ วังศิริไพศาล (2550) พบวา การจัดการศึกษา
ในระบบของโรงเรียนรัฐ ชวยใหเด็กเรียนรู ภาษาไทยและวัฒนธรรมไดดี แตยังขาดการเรียนรู ภาษา
ประเทศบานเกิดของเด็กตางดาว 
 สวนเรือ่งของสิทธิที ่จะไดรับการขึ ้นทะเบียนเกิดและสูติบัตร เด็กตางดาวก็ไดรับสิทธินั ้น
เชนเดียวกับเด็กไทย เพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานตางๆที่เด็กตางดาวควรไดรับ และปองกันในเรื่องของขบวน
การคามนุษย การลวงละเมิดทางเพศ อีกดวย ซึ ่งทางรัฐตองอธิบาย ใหความรู และความเขาใจแก
ประชาชนไทย ถึงการขึ้นทะเบียนเกิดและการไดรับสูติบัตร รวมถึงเรื่องการใหสัญชาติของเด็ก เพือ่ไมให
เกิดขอโตเถียงในการใหสัญชาติไทยและสัญชาติของพอแมเด็ก และการจดทะเบียนเกิดของเด็กตางดาว 
รัฐควรมีการสํารวจขึน้ทะเบียนการเกิดแกเด็กตางดาวอยางตอเนื่อง เพือ่เปดโอกาสทางการศึกษาใหแก
เด็กตางดาว เพราะเด็กตางดาวมีสิทธิและโอกาสที่จะไดรับตามสิทธิมนุษยชน ซึง่การสํารวจขึ้นทะเบียน
เกิดนั้นเปนผลดีแกเด็กในการดํารงชีวิต  
 ทางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่จึงตองมีการปฏิบัติเรื่องการสํารวจขึ้นทะเบียนเกิดใหแก
เด็กเหลานี ้ตอเนือ่งทุกป ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ที ่พบวา 
กระทรวงมหาดไทยไดเริ่มสํารวจบุคคลที่ไมมีสถานะบุคคล หรือคนไรรัฐ/ไรรากเหงา โดยเริม่จากการ
สํารวจจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย รวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพื่อใชเปนขอมูลจัดทําเลขประจําตัว 13 หลักดวยท่ี
ข้ึนตนหลักแรกดวยเลข 0 โดยการสํารวจก็ยังทําอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับงานวิจัย
ของขวัญชีวัน บัวแดง (2554) พบวา ทางกระทรวงมหาดไทยจัดทําฐานขอมูล (เลขประจําตัว 13 หลัก) 
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ทายาทของผูยายถ่ิน ทําใหมีสถานะท่ีสามารถอยูในประเทศไทยไดม่ันคงมากข้ึนและไดรับการคุมครองใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับสิทธิเด็ก 
 ในการปรับเปลีย่นการจดทะเบียนเกิดของเด็กตางดาว จากกรณีทีค่ณะกรรมการบริหารงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง ไดมีมติใหมีการจดทะเบียนลูกแรงงานตางดาวอายุไมเกิน 15 ป ดังนั้นแรงงานตาง
ดาวตองทําการยอมรับในมติของคณะกรรมการบริหารงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เรือ่งการจดทะเบียน
ลูกแรงงานตางดาว ที่มีผลกระทบตอชองทางการรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน เพื่อบุตรของแรงงานตาง
ดาวจะไดอาศัยอยูในประเทศไทย เพราะการทีไ่มจดทะเบียนลูกแรงงานตางดาว เด็กอาจถูกผลักดันออก
นอกประเทศ ในขณะท่ีพอแมยังทํางานอยูในประเทศไทย  
 การสํารวจทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนในกลุ มชนกลุ มนอยหรือกลุ มชาติพันธุ จาก
กระทรวงมหาดไทย ในการใหสัญชาติไทยนั้นแกบุคคลทีเ่ปนชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุเปนเรื่องที่มี
ผลดีในการดํารงชีวิตของบุคคลนั้นในประเทศไทย และยังมีผลตอการทํางานที่นายจางของไทยจะได
แรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย สวนผลเสียนั้น อาจมีผลกระทบถาทางรัฐไมมีการใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนสังคมไทย ดังนัน้รัฐตองอธิบาย ใหความรู ทําความเขาใจตอสังคมไทยถึงการใหสัญชาติไทยแก
บุคคลเหลานี้ดวยเชนกัน 
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
 รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการทําหลักสูตรภาษาท่ีเปนประเทศบานเกิดของเด็กตาง
ดาวเพ่ิมเติม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมใหแกเด็กตางดาว  
 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
• การวิจัยครั้งตอไปควรมีการพิจารณาถึงปจจัยทีมี่ผลตอการจัดบริการสาธารณะของรัฐ

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
• ควรมีการวิจัยตอเนื ่องโดยทําการวิจัยเพิม่เติมในการจัดบริการสาธารณะดานอื ่น 

นอกเหนือจากบริการสาธารณะดานการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รอบโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 
 ผลการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 2 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ
ของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงจากการท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
รับจ้างทั่วไป ซึ่งการเปลี่ยนอาชีพของชาวบ้านส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
นอกจากนี้การศึกษา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายจ่าย หนี้สิน การถือครองที่ ดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  ด้านสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การย้ายถิ่น การศึกษา และความขัดแย้งในชุมชนที่มี
ความรุนแรง ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนกับฝ่ายที่คัดค้านการก่อสร้าง ส่วนประเด็นการออมเงิน ไม่ปรากฏ
การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในชุมชน 
ค าส าคัญ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม , โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัด
สงขลา, โรงแยกก๊าซจะนะ 
 
Abstract  
 
 The study of “Socio-Economic change of local communities around the 
Thailand-Malaysia gas separation plant, Songkhla” was aimed to present the local 
communities and socio-economic changing after the Thailand-Malaysia gas separation 
has been occurred. 
 This principle of the research is qualitative research by using in-depth interview 
and focus group discussion method with population in 5 kilometer in Thailand-Malaysia 
gas separation plant area. This research compare with difference method and with key 
informant. The result found that there are 2 dimensions have been changed in the 
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communities. In economic dimensions, changes are accrued with income, expense, 
obligation, land property and land use. In social side changes are effected to migration, 
conflict in the community but not for saving money. 
 
บทน า 
 
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย -มาเลเซีย จังหวัดสงขลา เป็นโครงการ ตามประกาศของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม  (EIA ) ก่อนด าเนินการก่อสร้างโครงการ โดยบริษัท ทรานส์ไทย -มาเลเซีย   (ประเทศไทย )
จ ากัด เจ้าของโครงการ ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปี พ  .ศ  . 2541 การศึกษาในประเด็นด้านสังคมได้
ท าการศึกษาระดบัหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี 5  กิโลเมตร รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ โดยพ้ืนที่ท าการศึกษาใน
ขณะนั้นคือ บริเวณบ้านโคกสัก ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเป็น
ที่ตั้งของโครงการ 
 ผลการพิจารณา )ร่าง( รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ ไม่เห็นชอบ )ร่าง( รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน 9  ประเด็น  และที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ช านาญการ ครั้งที่ 1/2545 มีมติยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ )ร่าง( รายงานฉบับดังกล่าว 
จึงถือได้ว่ากระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวนี้ ได้ยุติ
ลงอย่างสิ้นเชิง )ชาคริต โภชะเรือง, ปิยะโชติ อินทรนิวาส และถนอน ขุนเพ็ชร์, 2548 : 227-239( 
อย่างไรก็ตามเม่ือวันที่ 10  พฤษภาคม พ .ศ  . 2545 รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ให้เดินหน้าก่อสร้างโครงการ
โดยเปลี่ยนจุดก่อสร้างโครงการ ห่างจากจุดเดิมที่ ได้ท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ออกไป
ประมาณ 4. 8  กิโลเมตร ไปก่อสร้างบริเวณ  บ้านในไร่ ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยไม่
จ าเป็นต้องท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม ่
 
ยัตถุประสงค์การยิจัย 
 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-
มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 
 
ประโยชน์ที่คาดย่าจะได้รับ 
 
 การศึกษาท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รอบโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา และสามารถน าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชันและสะกอม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ใน
แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น  
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ขอบเขตของการยิจัย 
 
 การศึกษานี้ ท าการศึกษาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ 
รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสังคม ได้แก่ การ
ย้ายถิ่น และการศึกษา ที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 
โดยท าการศึกษาประชากรที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัด
สงขลา โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกสัก บ้านหัวนอน บ้านจีน บ้านชายคลอง บ้านสะกอม
บนลาน ของต าบลสะกอม บ้านตลิ่งชัน บ้านในไร่ และบ้านวังงู ของต าบลตลิ่งชัน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป และต้องอาศัยอยู่ในชุมชนมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548-2556 
 
ยิธีด าเนินการยิจัย 
 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ )Geographic 
Information System: GIS( เพ่ือศึกษาหาหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รองโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ 
จากนั้นจึงท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของชุมชนดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีพ )พ.ศ. 2545-2554( ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน )พ.ศ. 2546-2554( และข้อมูลการย้ายถิ่น ของ
ประชาชนในชุมชน )พ  .ศ  . 2540-2554(  เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชนตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง
โครงการจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงท าการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion   )เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าว และเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลอย่างเจาะจง )Purposive Sampling( โดยก าหนดลักษณะร่วมกัน 
)Control Characteristics(  บางประการ เพ่ือให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะเหมือนกัน และก าหนดลักษณะ
ต่าง )Break Characteristics( บางประการ เพ่ือให้ผู้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะที่หลากหลาย จากนั้นจึงใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview  )เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลจากการแนะน าต่อๆ กันไป )Snowball Sampling( การวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จ าแนกชนิดข้อมูล การลงรหัสข้อมูลแบบอุปนัย และวิเคราะห์ข้อมูล
แบบอุปนัย  
สรุปผลการยิจัย  
 
 การศึกษาพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 2 
มิติ ดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
  1. การประกอบอาชีพของประชาชน 
   เดิมชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงชายฝั่งเป็นหลัก 
“เกษตรกรรมที่ชุมชนจะท านา ท าสวน และท าไร่” ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณชายทะเลจะประกอบอาชีพ
ประมงชายฝั่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ ส่วนชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของ
ตนเองจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
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   ปัจจุบันชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงชายฝั่งรอบโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติฯ เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือรับจ้างตามโรงงานต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากผลผลิต
ทางการเกษตรและประมงให้ผลตอบแทนน้อย ไม่คุ้มกับการลงทุน โดยเฉพาะการท าเกษตรกรรมบริเวณ
รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ปัญหาที่พบ เช่น “ต้นยางพาราถ้าไปดูรอบโรงแยกก๊าซต้นยางใบสีเหลือง” 
“ --บ้างก็ยืนต้นตาย ” ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นผลมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ 
หรือจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนชาวประมงเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน 
เพราะ “ไปลากปลาแถวแนวท่อก๊าซไม่ได้ เรือก็เป็นเรือเล็ก ออกไปไกลๆ ก็ไม่ได้ ต้องจับแถวชายฝั่ง แถว
ชายฝั่งก็ไม่มีปลา” ส่งผลให้ชาวบ้านมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเพ่ือความอยู่
รอดของตนเองและครอบครัว 
   ภายหลังการเปิดด าเนินกิจการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีชาวบ้านบางรายได้เข้าไป
ท างานในโรงงานดังกล่าว ส่วนใหญ่เข้าไปท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน หรือ
คนงานสวน เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ “ --ชาวบ้านเรียนไม่ตรงสาย ” ส่วนชาวบ้านที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ความต้องการของโรงงาน จะได้เข้าไปท างานในต าแหน่งอ่ืนๆ ตามวุฒิการศึกษาของตน  
  2. รายได้ของประชาชน 
   เนื่องจากในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงชายฝั่ง รายได้จากการ
ประกอบอาชีพจึงต้องขึ้นอยู่กับสภาพของดิน ฟ้า อากาศและราคาผลผลิตของตลาดเป็นหลัก ซึ่งมีความไม่
แน่นอน เมื่อชาวบ้านเปลี่ยนมาประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ
พนักงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เป็นต้น รายได้จากการประกอบอาชีพจึงมีความแน่นอนมากขึ้น 
เพราะชาวบ้านได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเป็นเงินเดือน หรือค้าจ้างเป็นประจ า ซึ่งไม่ต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพของอากาศเหมือนกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือประมงชายฝั่ง 
  3. รายจ่ายของประชาชน 
   ชาวบ้านรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะชาวบ้านที่เปลี่ยนมา
ประกอบอาชีพรับจ้าง มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถน าผลผลิตที่
ได้จากประกอบอาชีพมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเหมือนเช่นเคย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องซื้อ
ข้าวสาร อาหารต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตในแต่ละวัน ประกอบกับการที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปหาอาหาร
ตามธรรมชาติได้เหมือนสมัยก่อน “เดิมที่บริเวณนั้นเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน เป็นพรุ ชาวบ้านเข้าไป
จับปลา--” เพ่ือน ากลับมาประกอบอาหารได้ ท าให้ไม่ต้องซื้ออาหารเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบัน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้กลายเป็นที่ตั้งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ และมีการล้อมรั่ว ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้า
ไปหาอาหารจากพ้ืนที่ที่เคยเป็นแหล่งอาหารส าคัญของชุมชนได้เหมือนเช่นเดิม 
   นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีค่ารายจ่ายในเรื่องของน้ าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคภายใน
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งในอดีตชาวบ้านจะรองน้ าฝนไว้ใช้ “เมื่อก่อนฝนตกดีใจ รีบหาถังมารองน้ าฝน” แต่
ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ไม่กล้าใช้น้ าฝนในเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค เพราะชาวบ้านมีความกังวลเรื่องสารที่ออกมากับกระบวนการแยกก๊าซ “ไม่มีใคร
กล้ากิน ตอนกลางคืนควันออกมาเต็มท่ีโรงแยกก๊าซเป็นสีด า สีเขียว ใครจะไปกล้ากิน” ชาวบ้านจึงต้องซื้อ
หาน้ ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
  4. ภาวะหนี้สินของประชาชน 
   เมื่อผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือประมงตามชายฝั่งลดลง รายได้ของชาวบ้านจึง
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น้อยลงตามไปด้วย ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครัวเรือน ชาวบ้านจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
กู้ยืมเพ่ือน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว การศึกษาพบว่า ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ที่มี
ลักษณะการด ารงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ า ใช้จ่ายแบบวันต่อวัน มีการกู้ยืมมากกว่าชาวบ้านที่ประกอบ
เกษตรกรรมหรือประมง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการอุปโภคและบริโภคที่มากกว่า เพราะ ไม่สามารถ
น าผลผลิตที่ได้จากการประกอบอาชีพมาใช้ในการประกอบอาหารเหมือนเช่นชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือประมงชายฝั่ง 
  5. เงินออมของประชาชน 
   การออมเงินของชาวบ้านรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 
เนื่องจากรายได้ในการประกอบอาชีพเมื่อประมาณ 10  ปีก่อนกับปัจจุบันมีจ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายของครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ปัจจุบันชาวบ้านที่เปลี่ยนมาประกอบอาชีพรับจ้างจะมีรายได้ที่
แน่นอนก็ตาม แต่รายได้ที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอยู่ดี ส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีเงิน
เหลือเพียงพอส าหรับการออมมาตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ตามยังคงมีชาวบ้านส่วนน้อยที่มีฐานทางเศรษฐกิจดี
จะมีการออมเงิน โดยสถานที่ส าหรับการออมเงินของชาวบ้านกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เก็บออม
เงินไว้กับตนเองที่บ้านเปลี่ยนมาเป็นเก็บออมเงินไว้ที่ธนาคารหรือกลุ่มออมทรัพย์ เพราะมีความปลอดภัย
มากกว่า 
  6. การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   เดิมชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยชาวบ้านจะใช้ที่ดินของ
ตนในการท าเกษตรกรรม ปัจจุบันพบว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านไม่ใช่ผู้
ทรงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหมือนเช่นอดีต แต่เป็นกลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ในชุมชน
แทนชาวบ้าน โดยวิธีการเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาที่สูงกว่าราคาที่ชาวบ้านซื้อขายกัน ท า
ให้มีชาวบ้านจ านวนมากขายที่ดินของตนให้กับกลุ่มนายทุน ส่วนสาเหตุที่ท าให้กลุ่มนายทุนเข้ามากกว้าน
ซื้อที่ดินในชุมชนจ านวนมากก็เพ่ือหวังเก็งก าไรจากการขายที่ดินต่อให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ  
   อย่างไรก็ตามยังคงมีชาวบ้านจ านวนหนึ่งที่ไม่ยอมขายที่ดินให้กับกลุ่มนายทุน โดย
ชาวบ้านให้เหตุผลว่า  
    “คนที่ไม่ขายเขาไว้ท ากิน ปลูกยาง พอขายแล้วจะท าอะไรกินอีก” 
    “ที่ดินที่เหลือไว้ เก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน ไว้ท าเกษตรบ้าง ปลูกยางบ้าง” 
   เมื่อที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มนายทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย
ภายนอกชุมชน จึงไม่สนใจที่จะเข้ามาดูแลหรือท าประโยชน์อ่ืนใดในที่ดินที่ตนได้ซื้อไว้ ส่งผลให้ที่ดินที่เคย
เป็นพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมในอดีตกลายเป็นพ้ืนที่รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังนั้นการถือครองที่ดินและ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนจึงมีการเปลี่ยนแปลง 
   การศึกษายังพบว่า การซื้อขายที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ส่งผลให้ราคา
ซื้อขายที่ดินในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เดิมราคาที่ดินในชุมชนชาวบ้านซื้อขายกัน
ประมาณหมื่นบาทต่อไร่ ปัจจุบันราคาที่ดินในชุมชนเพ่ิมสูงขึ้นประมาณแสนบาทต่อไร่ ซึ่งราคาที่เพ่ิมขึ้น
นั้นเป็นผลมาจากการที่ชาวบ้านยังคงยึดถือราคาซื้อขายที่ดินที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ได้ซื้อไว้จากกลุ่ม
นายทุนหรือชาวบ้านในช่วงก่อนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ชาวบ้านซื้อขายกันและสูงกว่าราคา
ประเมินมาก ดังนั้นการซื้อขายที่ดินในปัจจุบันหากชาวบ้านไม่สามารถขายที่ดินได้ถึงหลักแสนบาทต่อไร่ 
หรือราคาใกล้เคียงกับราคาท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ได้รับซื้อไว้ ชาวบ้านจะไม่ยอมขายที่ดินของตน 
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 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
  1. การย้ายถิ่นของประชาชน 
   ก่อนการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องปกติของคนใน
ชุมชน โดยคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาอาศัยในชุมชน มีสาเหตุมากจากติดตามคู่สมรสเข้ามาอาศัยอยู่กับ
ครอบครัว โดยในช่วงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ พบว่า มีประชาชนจากต่างถิ่นย้ายเข้ามาเพ่ือ
ท างานก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เป็นจ านวนมาก และเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแรงงานเหล่านี้ก็จะ
ย้ายออกไปจากชุมชน เพ่ือไปท างานยังสถานที่อ่ืนต่อไป 
   ปัจจุบันมีประชาชนบางส่วนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยออกไปจากชุมชน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ 
เพราะ  “พอสิ่งแวดล้อมไม่ดีคนก็อยู่ไม่ได้ ต้องออกไปอยู่ข้างนอก” ดังนั้นชาวบ้านที่พอจะมีก าลังจึง
ตัดสินใจย้ายไปอาศัยอยู่ที่อ่ืน “ส่วนชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนส่วนหนึ่งเป็นเพราะไปไหนไม่ได้ ไป
ไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ต่อไป”  
  2. การศึกษาของประชาชน 
   เดิมบุตรหลานในชุมชนได้รับการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเท่านั้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก “ --ชาวบ้านยังไม่เข้าใจความส าคัญของการศึกษา ว่าจะท าให้มีการ
มีงานท า--” และการที่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษานั้นท าให้ไม่ได้ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น เมื่อบุตรหลานส าเร็จการศึกษาในระดับดังกล่าวแล้ว “--ก็ช่วยพ่อ แม่ท าสวน” ซึ่งเป็นอาชีพ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษต่อไป  
   ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บิดา มารดา ไม่
ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ เพราะ “ถึงแม้จะบอกว่าเด็กได้ทุนไปเรียนก็จริง แต่ค่ากิน ค่าใช้จ่ายยังมี 
ชาวบ้านแถวนี้ส่งไปเรียนต่อไม่ได้” และสมัยก่อนไม่มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้บุตรหลานใน
ชุมชนได้รับการศึกษาระดับภาคบังคับเท่านั้น  
   ปัจจุบัน พบว่า ชาวบ้านส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงเพ่ิมขึ้น “ถ้าพูดถึงเด็กที่
จบปริญญาในชุมชน ตอนนี้เดินชนเหมือนกัน” สาเหตุที่บิดา มารดา ส่งบุตรหลานศึกษาต่อ เพราะ การ
ตระหนักถึงความส าคัญของการการศึกษา “--เห็นพ่ีๆ เรียนจบมาได้เป็นครู ได้ประกอบอาชีพดีๆ ที่นี้ก็ส่ง
ลูกเรียนทั้งหมด” การมีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ  ).และความตั้งใจที่จะศึกษาของบุตรหลาน 
เพ่ือที่ส าเร็จการศึกษาออกมาแล้วจะได้ไม่ต้องท างานหนัก และยากล าบากเหมือนบิดา มารดาของตน 
เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุตรหลานในชุมชนได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
  3. ความขัดแย้งของประชาชน 
   การก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ “ท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนระหว่างฝ่ายที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย” อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยชาวบ้านอธิบายความขัดแย้งที่รุนแรง
ดังกล่าว ดังนี้ 
    “ --เขาทุบ เขาตีกัน ” 
    “ --เดินผ่านกันก็ไม่ได้ พี่น้องตายก็ไม่เผาผีกัน ” 
    “--ตายยังไม่ไปฝังกันเลย ยังไม่ไปเผา--” 
    “เวลาสู้กันเขาบอกว่าจะยิง แล้วเขาก็ยิงจริงๆ ด้วย เวลาสู้กันพวกที่มาจากเงินเขา
กลัว แต่พวกท่ีมาจากใจถึงตายก็ไม่กลัว” 
   ปัจจุบันความขัดแย้งของชาวบ้านในชุมชนเริ่มดีขึ้น ชาวบ้านเลือกที่จะใช้วิธีการไม่พูดถึง
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เหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการโต้เถียงกันอันจะ
กลายมาเป็นปัญหาความขัดแย้งในที่สุด “ณ วันนี้ เราอยู่กันได้ แต่ข้างในมันยังเป็นแผลอยู่ --” ดังนั้น
สภาพความสัมพันธ์ของชาวบ้านในปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านยังคงมีความรู้สึกถึงความ
รุนแรงที่ตนเองถูกอีกฝ่ายหนึ่งกระท า  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  
 อภิปรายผล 
  โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา เป็นโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย ในการน าก๊าซธรรมชาติในแหล่งพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย -มาเลเซีย )Thailand-Malaysia 
Joint Development Area: JDA( มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย และรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ บริษัท Petroliam 
Nasional Berhad )Petronas( เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนแบบวางแผนไว้  (Planned Change   )ที่กล่าวว่า  การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนไว้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยชนชั้นน าในสังคมซึ่งอาจเป็นสมาชิกที่ครองฐานะและอ านาจ พยายามเข้ามามีส่วน
ก าหนดทิศทาง อัตรา และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง )บันเทิง พาพิจิตร, 2547 : 181( การเปลี่ยนแปลง
ชนิดที่มนุษย์จงใจก่อให้เกิดขึ้นนั้น เป็นการก าหนดวิธีการด าเนินงานและก าหนดจุดหรือสถานที่ที่การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ที่เรียกว่าการเตรียมการอย่างรัดกุม เพ่ือให้ตอบสนองเป้าหมายที่วางไว้ให้มาก
ที่สุด )สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551 : 7( 
  การก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เป็นโครงการพัฒนาที่ให้เหตุผลและความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยละเลยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมา ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดความไม่สอดคล้องของโครงการกับพ้ืนฐานทางสังคม ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การคัดค้าน
และการต่อต้านโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดอุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลง ที่กล่าวว่า ผลของการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่อชุมชนนั้นได้ถูกอธิบายในแง่มุมของเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ มีผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศในแง่ของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งประชาชนในชาติ  )เบ็ญจา จิร
ภัทรพิมล, 2547 : 121( เมื่อมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในสังคมหรือชุมชนใดแล้ว ผู้คนใน
ชุมชนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและรับผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตไม่มากก็น้อย )ไท้ นนท์จันทร์, 2542 : 
100-101( 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเหตุผลและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามเอกสารของ ปตท. กับ ผล
การศึกษา 
 

เ ตุผลและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ผลการศึกษา 
1. เร่งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้

ผลผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ในชุมชน 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบและ
แรงงานในท้องถิ่น 

มีการจ้างแรงงานในชุมชนเข้าไปท างานในโรงงาน 
แต่มีจ านวนน้อย เนื่องจากต าแหน่งงานมีไม่มาก
และวุฒิการศึกษาของชาวบ้านไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

3. สร้างความต้องการแรงงานที่มีการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพแรงงานจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม 

กระตุ้นให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนักถึงคุณค่า
ของการศึกษาในระดับที่สูง ท าให้จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับต่างๆ มีเพ่ิมมากข้ึน 

4. จากตลาดแรงงานที่เพ่ิมขึ้น จะช่วยดึงแรงงานทุก
ระดับกลับสู่ท้องถิ่น 

แรงงานที่อพยพเข้ามาในชุมชนเพ่ือประกอบ
อาชีพมีจ านวนน้อย เนื่องจากไม่มีการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามที่ได้วางแผนไว้ 
ส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่มีการขยายตัว 

ที่มา: กลุ่มศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, ม.ป.ป. : 11  
 
  จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีการประท้วงเรียกร้องค่าเสียหายจากการด าเนินงาน
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ จนน ามาสู่การด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากข้อร้องเรียน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของราษฎร อันเนื่องมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ที่ชาวบ้านในชุมชนได้
ด าเนินการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสงขลามีค าสั่ง  ที่ 1020/2555 ลงวันที่ 24 
เมษายน 2555 มีนายอ าเภอจะนะเป็นประธานคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ราษฎรในพ้ืนที่เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทาง
อากาศ น้ า และเสียง ตรวจสอบปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ 
ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือหาสถานที่ส าหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศและเสียงในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน และ หมู่ที่ 8 บ้านวังงู ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555 
ผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบวัดระดับเสียงทั่วไปในชุมชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา พบว่าระดับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 49.2-62.1 เดซิเบลเอ ซึ่งต่ ากว่า 70 เดซิเบล
เอ ซึ่งก าหนดไว้โดยมาตรฐานเสียงในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
   อย่างไรก็ตาม แม้ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้จะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแต่จากการ
ส ารวจเบื้องต้น พบว่า เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา และ
ระดับการได้รับเสียงดังของเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงกับชุมชนจะขึ้นอยู่กับระยะทาง
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และทิศทางของชุมชนกับแหล่งก าเนิดของเสียง ซึ่งพบว่า บริเวณทิศตะวันออกของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ 
ประมาณ 500-1,000 เมตร จะได้ยินเสียง ซึ่งเป็นสาเหตุเดือดร้อนร าคาญ แม้ว่าเสียงที่ได้รับจะไม่เกินค่า
มาตรฐานก็ตาม 
  2. การตรวจสอบคุณภาพอากาศ  
   2.1  ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม พบว่า  ความเข้มข้นของ
ไฮโดรคาร์บอนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 2.324-3.140 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเทียบกับผลการตรวจวัดเมื่อปี 
2542 ไม่พบความแตกต่างกัน 
   2.2  ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย )Volatile Organic 
Compounds: VOCs) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไป
ในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ )พ.ศ.2552) พบว่า มีค่าต่ ากว่าค่าเฝ้าระวัง 
   2.3  ผลการตรวจสอบกลิ่น โดยการส ารวจเบื้องต้น พบว่า ในช่วงวันที่ 17-20 
พฤษภาคม 2555 จะได้รับกลิ่นเฉพาะตัว ที่มีลักษณะหวาน แบบเอียน เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับทิศทางลม 
แม้ปริมาณความเข็มข้นจะไม่มากและต่อเนื่อง ซึ่งในบรรยากาศโดยทั่วไปไม่ควรมีกลิ่นในลักษณะเช่นนี้ ซึ่ง
กลิ่นดังกล่าวจึงอาจท าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนร าคาญกับประชาชนในกลุ่มที่อยู่ใต้ทิศทางลม  
  ดังนั้น แม้ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพวิ่งแวดล้อมของชุมชน ตามข้อร้องเรียนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในระดับที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่สามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นภายในชุมชนจริง แต่อยู่ภายในระดับที่
ก าหนด และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างความเดือดร้อน ร าคาญให้กับชาวบ้าน อันส่งผลต่อการย้ายถิ่น 
การประกอบอาชีพ รายได้ และรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชน 
 ข้อเสนอแนะและการน าผลการยิจัยไปใช้ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การศึกษา พบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนในปัจจุบันเป็นผลมาจากการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่มิได้มีการศึกษา วางแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนที่เกินข้ึนตามมาภายหลังการก่อสร้างโครงการ เช่น การประกอบอาชีพของประชาชน ชาวบ้าน
ที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมงชายฝั่งในปัจจุบัน ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ท าให้การประกอบอาชีพที่ต้องพ่ึงพิงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความยากล าบาก ส่วนชาวบ้านที่ขายที่ดินท ากินทั้งหมดให้กับกลุ่มนายทุนท าให้ไม่มี
ที่ดินท ากินกลายเป็นผู้ว่างงาน เนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้ที่จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอ่ืน ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันและองค์การบริหารส่วนต าบลสะกอมซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ ควรเข้ามาด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะชาวบ้านที่ยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมงชายฝั่ง และควรให้การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้
ว่างงาน เช่น จัดให้มีการอบรมวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชน เพ่ือเป็นการเสริมและสร้าง
รายได้ให้แก่ชาวบ้านให้สามารถด ารงชีพได้  
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
   การศึกษา พบว่า ภายหลังการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ชาวบ้านมีความวิตก
กังวลเรื่องมลพิษจากการด าเนินกิจกรรมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เช่น มลพิษทางอากาศ ทางน้ าและ
ทางเสียง ตลอดจนสภาพอุณหภูมิรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อันส่งผลกระทบต่อ
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การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เช่น ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 16 (จังหวัดสงขลา( ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา เป็น
ต้น ควรเข้ามาด าเนินการตรวจสอบค่าสารมลพิษทางอากาศ วัดระดับความดังเสียง ตรวจสอบคุณภาพน้ า
และอุณหภูมิบริเวณรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ อย่างสม่ าเสมอ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาส่วนร่วม
ในกระบวนการตรวจสอบและควรเผยแพร่ผลการตรวจสอบดังกล่าวสู่สาธารณะ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับชาวบ้านและเป็นแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป  
  3. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐระดับชาติ 
   3.1  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือการท าประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
การด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาของภาครัฐ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหาและความวิตกกังวลของชาวบ้านที่อาจ
ได้รับหากมีการด าเนินการก่อสร้างโครงการของภาครัฐขึ้นในชุมชน เพ่ือเป็นการแสวงหาแนวทางป้องกัน 
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันและสามารถลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
ได ้
   3.2  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม )EIA) ต้องท าการศึกษาบริเวณที่คาดว่าจะเป็น
สถานที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการในภายหลังต้องมี
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม )EIA) ใหม่ เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านสถานที่ก่อสร้างโครงการ 
ย่อมส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลง 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการปรับตัวเชิงสังคมของประชากร เมืองตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงของเมืองและมาตรการลดผลกระทบของนครหาดใหญํจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวระดับปัจเฉกและองค๑กร ผลการศึกษาพบวําอุหภูมิของเมืองหาดใหญํเฉลี่ย
รายปีมีแนวโน๎มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่และการขยายตัวของเมืองโดย
ไมํได๎รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก สํวนผลการศึกษาการปรับตัวเชิง
พฤติกรรมของประชากรเมืองพบวํา ในระดับปัจเฉกเน๎นใช๎วิธีการประหยัดพลังงาน การปรับรูปแบบการ
ใช๎ชีวิตประจ าวัน และการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเป็นสํวนใหญํ ในระดับครัวเรือนเน๎นการ
ประหยัดไฟฟูาและน้ า ในระดับชุมชนเน๎นการประหยัดไฟฟูาและการปลูกต๎นไม๎ -เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส าหรับ
ในระดับเมืองจ าเป็นต๎องมีมาตรการหลายๆ ด๎าน เชํนการให๎ความรู๎ สร๎างจิตส านึกเยาวชนและประชาชน 
มาตรการลดควันพิษด๎วยกับการใช๎สื่อสารมวลชนด๎านตํางๆ การรณรงค๑การก าจัดและคัดแยกขยะอยํางถูก
วิธี การประหยัดน้ า/ไฟฟูา การปรับปรุงอาคารสถานแบบอนุรักษ๑พลังงาน ด๎านการใช๎ยานพาหนะเน๎นลด
การใช๎รถยนต๑ในเวลาเรํงดํวน ให๎มีการใช๎รถยนต๑รํวมกัน การหมั่นตรวจเช็คประสิทธิภาพการเผาไหม๎ของ
เครื่องยนต๑ เป็นต๎น ซึ่งทั้งหมดนั้นน าไปสูํการสร๎างมาตรการลดอุณหภูมิสูงในเมืองตํอไป 
 
ค าส าคัญ สภาวะโลกร๎อน การปรับตัว ชุมชนเมือง นโยบาย การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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1. บทน า 
 

สภาพอากาศของโลกปัจจุบันมีแนวโน๎มอุณหภูมิจะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่องจากผลกระทบของสภาวะ
ก๏าซเรือนกระจก (Greenhouse effect) ดังที่ IPCC และ WMOได๎คาดการณ๑วําในชํวง 100 ปีจาก
ปัจจุบัน (2001) อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นเฉลี่ยโดยประมาณ 1.4 – 5.8 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสํงผลกระทบ
รุนแรงตํอการหมุนเวียนของฤดูกาล ปริมาณน้ าฝนและความแห๎งแล๎ง ภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดจนการอบุ
ติใหมํของโรคจากสายพันธ๑เดิม เป็นต๎น เมืองใหญํและเมืองส าคัญทั่วโลกตํางประสบปัญหาความร๎อนสูง
และมลพิษทางอากาศ ส าหรับประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา (2549) รายงานวําในคาบ 55 ปี (พ.ศ. 
2494-2548) มีสถิติอุณหภูมิสูงสุดในชํวงฤดูร๎อนของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในเดือนมีนาคม เมษายน และ
พฤษภาคมของทุกปีมีอุณหภูมิเทํากับ 40.00 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 252640.0 องศาเซลเซียสในปี 
พ.ศ. 2495 และ 40.8 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2526 ตามล าดับ ในขณะที่เมืองหาดใหญํในคาบ 37 ปี 
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2512-2549 มีสถิติอุณหภมิสูงสุดในชํวงเวลาเดียวกันกับกรุงเทพมหานครเทํากับ 37.0องศา
เซลเซียสในปี พ.ศ. 2537 37.3 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2541 และพ.ศ.38.2 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ.
2548 ตามล าดับ จากสถิติดังกลําวจะเห็นวําแนวโน๎มของอุณหภูมิของอากาศมีแนวโน๎มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมในระดับท๎องถิ่นและผลกระทบทางออ๎มจากปรากฏการณ๑ภาวะโลก
ร๎อนในระดับโลก 

จากสภาพการณ๑ดังกลําว หนํวยงานปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีขอบเขตการบริหารจัดการพ้ืนที่
ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองและชนบท จ าเป็นต๎องก าหนดนโยบายและมาตรการรับมือ ปูองกัน และแก๎ไข
ผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน ส าหรับบทความนี้เน๎นการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเมืองซึ่งมีประชากรหนาแนํน
และมีท ากิจกรรมทางสังและเศรษฐกิจหลากหลาย จึงจ าเป็นที่หนํวยงานปกครองสํวนท๎องถิ่นควรรับเป็น
นโยบายเรํงดํวนและอาศัยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคมเมืองด าเนินการ รํวมกันรณรงค๑การลด
ภาวะโลกร๎อนในเขตชุมชนเมองและค๎นหามาตรการหรอนวัตกรรมใหมํมาประยุกต๑ใช๎กับชุมชนเมืองตํอไป 
การศึกษามีวัตถุประสงค๑1) เพ่ือศึกษาข๎อบํงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงในเขตชุมชนเมือง 2) เพ่ือ
ศึกษาลักษณะการปรับตัวเชิงพฤติกรรมของประชากรเมืองตํอสภาวะโลกร๎อน และ 3) เพ่ือศึกษานโยบาย
และมาตรการปูองกันและแก๎ปัญหาภาวะอุณหภูมิสูงในเขตเมือง ทั้งนี้การศึกษาได๎ใช๎พ๎นที่เทศบาลนคร
หาดใหญํเป็นกรณีศึกษา 

 
2. กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการศึกษามีประเด็นที่เกี่ยวข๎องประกอบด๎วยตัวบํงชี้หลัก 2 ประการคือ ข๎อบํงชี้ของ
ระดับอุณหภูมิและข๎อบํงชี้เชิงพฤติกรรมของประชากรเมืองตํอสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล๎อมเมือง
และคุณภาพชีวิต ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการตอบสนองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเมือง 
รวมถึงการปรับตัวด๎านมาตรการและนโยบายของหนํวยงานบริหารเมืองทั้งในนโยบายระดับปกติและ
นโยบายเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือน าไปสูํภาคการปฏิบัติตํอไป ดังแผนผังกรอบแนวคิดดังนี้  
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3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.1 ภาวะโลกร๎อน (Global warming) เป็นปรากฎการณ๑ที่ชั้นบรรยากาศโลกถูกหํอหุ๎มด๎วยก๏าซ
เรือนกระจก (Greenhouse gas) ท าให๎รังสีความร๎อนจากดวงอาทิตย๑ที่ตกลงสูํผิวโลกไมํให๎สะท๎อนกลับสูํ
อวกาศ พลังงานจากดวงอาทิตย๑ที่ผํานเข๎าไปในเรือนกระจกได๎ แตํความร๎อนยังอยูํภายใน สาเหตุเกิดจาก
การปลํอยก๏าซพิษตํางๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม๎ท าลายปุา เป็นต๎น ก๏าซพิษจ าพวกนี้ที่ส าคัญ
ประกอบด๎วย สารคลอโรฟลูออโรคาร๑บอนหรือสารซีเอฟซี สารไฮโดรฟลูออรคาร๑บอนหรอสารเอชซีเอฟ 
และสารไฮโดรคาร๑บอนที่สามารถท าลายขั้นบรรยากาศชั้นโอโซนได๎ ทั้งนี้สารเอชซีเอฟมีระยะเวลาท าลาย
ชั้นโอโซนนานถึง5 ปี ในขณะที่สารซีเอฟซีท าลายชั้นโอโซนนานถึง 25 ปี (ชัยวัฒน๑ กังแฮ, 2548) ผลกร
ทบจากกระบวนการนี้ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) การสูญพันธุ๑ของสิ่งมีชีวิต 
ภาวะความแห๎งแล๎งอดอยากและการกลายเป็นทะเลทราย เกิดภัยพิบัติรุนแรงและบํอยครั้งมากขึ้น (IPCC, 
2007) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกในรอบ 1,000 ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2403 เปูนต๎นมา โลกมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นประมาณ 0.3 – 0.6 องศาเซลเซียส และพบวําอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นสํวนใหญํจะอยูํในชํวงปี พ.ศ. 
2453-2493 ซึ่งเป็นชํวงที่โลกมีการปลํอยก๏าซพิษเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ระดับน้ าทะเลเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นประมาณ 10-25 เซนติเมตร จะเห็นวําสอดคล๎องกับภาวะอุณหภูมิสูงขึ้นมีความเป็นไปได๎ที่จะ
สํงผลกระทบตํอการละลายของธารน้ าแข็งในบริเวณขั้วโลกและเพ่ิมระดับน้ าในมหาสมุทรนั่นเอง (IPCC, 
2001)ตํอมาIPCC (2007)ได๎ท านายวําน้ าในมหาสมุทรจะเพ่ิมขึ้นอยํางน๎อย 0.09 เมตร และอาจสูงขึ้นถึง 
0.88 เมตร ในขณะที่ศูนย๑วิจัย Postdam Institute for Climate Impact Research ระบุวําน้ าทะเลจะ
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สูงขึ้นถึงระหวําง 0.5-1.4 เมตร ผลกระทบดังกลําวจะท าให๎เมืองหลวงหลักกวํา 13 เมืองจาก 20 เมือง
ของโลกที่ตั้งอยูํระดับน้ าทะเลและแถบชายฝั่งทะเลได๎รับผลกระทบ ส าหรับประเทศไทยจากการส ารวจ
ลําสุดพบวํา ระดับน้ าทะเลของชายฝั่งอันดามันเพ่ิมสูงขึ้นปีละ 9-12 เซนติเมตร นับวําอยูํในระดับสูง 

3.2 สถานการณ๑ภาวะโลกร๎อนในประเทศไทย ประเทศปลดปลํอยคาร๑บอนไดออกไซด๑ 4.2 ตันตํอ
คนตํอปี มากเป็นล าดับที่ 22 ของโลก และล าดับที่ 7 ของทวีปเอเชีย มากกวําประเทศจีนมีปริมาณ
ปลดปลํอยคาร๑บอนไดออกไซด๑ 3.8 ตันตํอคนตํอปี อินเดีย 1.2 ตันตํอคนตํอปี และอินโดนีเซีย 1.7 ตันตํอ
คนตํอปี (ธรณ๑ ธ ารงนาวาสวัสดิ์, 2551) โดยมีแหลํงปลํอยแก๏สเรือนกระจกจากภาคของการใช๎พลังงาน
ตามรายงานของ IPCC ระบุวําไว๎ในรายงานระดับโลก แตํส าหรับประเทศไทยเกิดจากภาคเกาตรกรรมมาก
ที่สุด (พิสิฎฐ๑ เจริญสุดใจ, 2551) แตํถ๎าหากเทียบประเภทของสาร GHGsที่ปลํอยสูํบรรยากาศของประเทศ
ไทยพบวําในปี พ.ศ. 2543 ปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ร๎อยละ 70.70 ก๏าซมีเทนร๎อยละ 23.26 และ
ก๏าซไนตรัสออกไซด๑ร๎อยละ 4.2 หรือรวมปริมาณการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกทั้งหมด 312.2 ล๎านต๎น 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2543) กรุงเทพมหานครปลํอยก๏าซเรือนกระจกในรูปของ
คาร๑บอนไดออกไซด๑รวม 120,000 ตันตํอวัน แยกเป็นเกิดจากการใช๎พลังงานเชื้อเพลิง 60,000 ต๎นตํอวัน 
จากภาคการใช๎ไฟฟูา 40,000 ตันตํอวัน จากขยะมูลฝอยและน าเสีย 11,000 ตันตํอวัน และอ่ืนๆ 
ประมาณ 9,000 ตันตํอวัน หรือเทียบตํอหนํวยประชากรเทํากับ 20 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน หรือ 7.3 ตันตํอ
คนตํอปี (กรุงเทพมหานคร, 2550)  

3.3 ผลกระทบของภาวะโลกร๎อนตํอประเทศไทย จากสภาวะอุณหภูมิสูงขึ้นจะสํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของพายุไต๎ฝุุน เกิดความรุนแรงและมีจ านวนครั้งเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 10-20 ท าให๎ภาคใต๎
เกิดฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยบํอยครั้งมากขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภัยแล๎ง
และการขาดแคลนน้ ามากขึ้น(สํวนเทคโนโลยีสารสนเทศการเตือนภัย, 2552) และพบวําจากการวิเคราะห๑
อุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้น ทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ าสุด และสิ่งที่นําสนใจมากกวํานั้นคือ 
อุณหภูมิต่ าสุดเพิ่มขึ้นด๎วยอัตราที่รวดเร็วกวําอุณหภูมิสูงสุดเกือบสามเทํา กลําวคือในรอบ 12 ปี อุณหภูมิ
เพ่ิมที่อัตรา 1.9 องศาเซลเซียล ในคณะที่อุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมด๎วยอัตราที่เร็วกวําถึง 4.9 องศาเซลเซียส ซึ่ง
แนํนอนวํา จะสํงผลกระทบตํอสภาพรํางกายและจิตใจของมนุษย๑ (อัศมล ลิ่มสกุล, 2550) และพบวําฤดู
หนาวจะสั้นลงและหนาวน๎อยลง จากการคาดการณ๑ฤดูหนาวจากแบบจ าลองท านาย และยังพบวํา
อุณหภูมิชํวงกลางคืนจะร๎อนขึ้น สอดคล๎องกับความเย็นในกลางคืนน๎อยลง ที่ยังไมํสามารถพิสูจน๑ได๎วําเกิด
จากภาวะโลกร๎อนด๎วยหรือไมํ (จงกลนี อยูํสบาย, 2551) อยํางไรก็ตาม ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสรุปได๎วํา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในชํวง 40 ปีที่
ผํานมา และคาดการณ๑วําการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส จะท าให๎พายุใต๎ฝุุนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทิศทาง สํงผลให๎เกิดความรุนแรงและมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นร๎อยละ 10-20 อีกด๎วย ในสํวนของ
ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น โดยในชํวงปี 2483-2503 ระดับน้ าทะเลเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 มิลลิเมตรตํอปี และ
หลังจากปีพ.ศ.2503 เป็นต๎นมา ระดับน้ าทะเลมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 20 มิลลิเมตรตํอปี และคาดวํา
ภายในปี 2563 (สิ้นศตวรรษที่ 21) ระดับน้ าทะเลในอําวไทยจะมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 17.28 ถึง 
48.92 มิลลิเมตรตํอปี และการคาดการณ๑ปริมาณน้ าฝนตํอปีของประเทศไทย จะลดลงจาก 960-1290 
มิลลิเมตรตํอปี เป็น 800-900 มิลลิเมตรตํอปี และปริมาณน้ าฝนจะมีความแตกตํางกันอยํางมากในแตํละ
จุด ซึ่งแนํนอนจะมีผลกระทบรุนแรงตํอภาคการเกษตรตามฤดูกาล (สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย, 2551) 
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คุณลักษณะเดํนประการหนึ่งของเมืองคือ ปรากฏการณ๑เกาะความร๎อน (Urban Heat Island) คือ
การที่พ้ืนที่เมืองเต็มไปด๎วยตึกสูงและพ้ืนคอนกรีตได๎ดูดซับรังสีความร๎อนในชํวงเวลากลางวันและคาย
ความร๎อนในเวลากลางคืน ลอยสูงขึ้นไปมีลักษณะคล๎ายเกาะครอบอยูํบนพ้ืนที่เมือง ท าให๎เมืองมีอากาศ
ร๎อนอบอ๎าวมากในชํวงเวลากลางคืนและในขณะที่อุณหภูมิแถบชานเมืองและรอยตํอพ้ืนที่ชนบทจะมี
อากาศเย็นลงตามล าดับ ลักษณะของเกาะความร๎อนเหนือพ้ืนเดินจึงลดหลั่นลงตามล าดับ ผลกระทบที่
เกิดข้ึนอยํางชัดเจนคือ ประชาชนต๎องเสียคําพลังงานไฟฟูาให๎กับเรื่องท าความเย็นมากขึ้น โรงไฟฟูาปลํอย
ควันพิษมากขึ้นกวําเดิม จึงเกิดปัญหาโลกร๎อนตามมา ประสาท มีแต๎ม (2548) กลําววํา ต๎นไม๎ขนาดใหญํ
จะดูดซับน้ าจากใต๎ดินขึ้นมาวันละ 6 ลิตร เพ่ือคายออกเป็นไอน้ าทางใบและได๎ระบายความร๎อนออกไป
ด๎วย จึงสํงผลให๎บริ เวณนั้นมี อุณหภูมิลดลง ทั้ งนี้ความสามารถของต๎นไม๎ดังกลําว เทียบได๎กับ
เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียูตํอชั่วโมง) 

3.4 นโยบายและมาตรการการลดโลกร๎อนของเมืองในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล๎ววํา 
เมืองใหญํในประเทศไทย เชํน กรุงเทพมหานคร เมืองหาดใหญํ เมืองเชียงใหมํ เมืองขอนแกํน เมืองโคราช 
เป็นต๎น ประสบกับภาวะอุณหภูมิสูงและมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรที่มีการโยกย๎ายถิ่นฐานจากชนบท กํอให๎เกิดปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ ปัญหาการให๎บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมํเพียงพอและทั่วถึง ปัญหา
ด๎านสังคมและการขยายตัวของชานเมือง จากปัญหาหลายประการดังกลําวจึงกํอให๎เกิดปัญหาความร๎อน
สูงในเขตเมือง ซึ่งเป็นปัญหาระดับท๎องถิ่นและได๎รับผลกระทบทางอ๎อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับโลก เมื่อทั้ง 2 ปัจจัยรวมกัน ปัญหานี้จึงมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
 นโยบายการแก๎ปัญหาภาวะโลกร๎อนในปัจจุบันจะมีจุดเน๎นส าคัญด๎านการอนุรักษ๑พลังงาน เพ่ือ
รณรงค๑ให๎เกิดการลดการใช๎พลังงานเพ่ือน าไปสูํการลดภาวะโลกร๎อนในที่สุด ดังนั้นมาตรการหรือนโยบาย
จึงเริ่มต๎นจากหนํวยงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท๎องถิ่นลงไปถึงระดับครัวเรือน ซึ่งจะกลําว
ตามล าดับดังตํอไปนี้ 

(1) หนํวยงานประหยัดพลังงานระดับนานาชาติที่ส าคัญที่สุดคือ คณะกรรมการระหวํางประเทศ
วําด๎วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Inter-Government Panel on Climate 
Change : IPCC) ได๎เสนอนโยบายการลดก๏าซเรือนกระจกโดยสรุปดังนี้ 1)นโยบายด๎าน
เทคโนโลยีให๎เน๎นการใช๎พลังงานทดแทน การพัฒนายานพาหนะแบบประหยัดพลังงานและ
ไมํกํอให๎เกิดมลพิษ รวมถึงการบังใช๎กฎหมายมลพิษให๎มีมาตรฐานสูงขึ้น การวางผังเมืองที่ดี 
การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับสูง และการใช๎ของรีไซเคิล เป็นต๎น 2)นโยบายด๎าน
เศรษฐกิจ ใช๎มาตรการด๎านภาษีเข๎ามาชํวยเสริม เชํน ก าหนดภาษีพลังงานจากฟอสซิลให๎มี
ราคาแพงขึ้น ในขณะที่ภาษีพลังงานหมุนเวียนให๎มีราคาถูกลง 3)การปรับเปลี่ยนวิถีการ
ด าเนินชีวิต ด๎านพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให๎สอดคล๎องกับกับทิศทางการแก๎ไข
ภาวะโลกร๎อนควบคูํกัน เพ่ือสนับสนุนให๎มาตรการทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจประสบ
ผลส าเร็จ (วงกต วงศ๑อภัย, 2550) 

(2) นโยบายประหยัดพลังงานระดับชาติของประเทศไทย ได๎พัฒนานโยบายการอนุรักษ๑พลังงาน 
มีส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รับผิดชอบโดยตรง ได๎เสนอยุทธศาสตร๑การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานและการใช๎พลังงานทดแทนดังนี้ 1)การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช๎พลังงานด๎านอุตสาหกรรม และการจัดการด๎านการใช๎พลังงานครอบคลุมอาคาร
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ส านักงาน ธุรกิจและการบริการ สถานที่ราชการและบ๎านอยูํอาศัยโดยการออกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติการสํงเสริมและอนุรักษ๑พลังงานในสถานประกอบการควบคุมท าการ
ปรับปรุงให๎ใช๎พลังงานขั้นต่ าและขั้นสูงมีผลบังคับใช๎ในภาคการขนสํงมุํงเน๎นประสิทธิภาพ
การจัดการจราจรและการขนสํงหลักของประเทศ เปูนต๎น2) การใช๎พลังงานทดแทนให๎
ความส าคัญกับการพัฒนาและสํงเสริมเทคโนโลยีการใช๎พลังงานการใช๎พลังงานทุกประเภท 
ได๎แกํ พลังงานแสงอาทิตย๑  พลังงานลม ก๏าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานน้ า การใช๎น้ ามันจาก
พืชเป็นเชื้อเพลิง โดยน าความรู๎ที่มีอยูํมาพัฒนาให๎เหมาะสม เป็นต๎น 

(3) นโยบายประหยัดพลังงานของหนํวยงานระดับท๎องถิ่น/องค๑กร เน๎นการใช๎พลังงานในอาคาร
ส านักงาน สถานที่ท างานของหนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหํงชาติ (กพช.) ได๎เสนอมาตรการประหยัดพลังงานในสถานที่ท างานประกอบด๎วย 
1)การใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การลดชั่วโมงในการท างานของเครื่องปรับอากาศ
และการปรับตั้งอุณหภูมิให๎เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่และการใช๎ประโยชน๑อาคาร รวมถึงการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ๑อยํางสม่ าเสมอ การปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ๑ประหยัดพลังงานซึ่งจะ
ประหยัดได๎ร๎อยละ 10-25 การใช๎ไฟฟูาแสงสวํางอยํางมีประสิทธิภาพจะประหยัดพลังงาน
แสงสวํางได๎ร๎อยละ 25-30 การปรับปรุงระบบแสงสวํางโดยการติดตั้งสวิสท๑ไฟฟูาให๎สะดวก
ในการเปิด-ปิด และควรใช๎แสงธรรมชาติชํวย  อีกทั้งการติดตั้งระบบควบคุมแสงสวําง
อัตโนมัติ ตรวจจับการเคลื่อนไหวเปิด-ปิดอันโนมัติส าหรับห๎องที่มีการใช๎แสงตลอดเวลา  2)
การใช๎อุปกรณ๑ส านักงาน คระกรรมการนโยบายและพลังงานแหํงชาติ (กพช.) เสนอแนะ
วิธีการประหยัดพลังงานส านักงาน ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแตํการเลือกซื้ออยําง
ถูกต๎องตรงกับความต๎องการใช๎งานและเลือกแบบประหยัดพลังงาน เครื่องโทรศัพท์ควบคุม
การใช๎งานอยํางเหมาะสมเพ่ือชํวยลดพลังงานทางอ๎อม เชํน การเลือกใช๎โทรศัพท๑ติดตํองาน
แลนการเดินทาง การเตรียมข๎อมูลการสนทนา เป็นต๎น เครื่องโทรสาร ควรเลือกใช๎
เครื่องโทรสารและกระดาษให๎เหมาะสมทั้งในแงํของความรวดเร็วและคุณภาพของงานหรือ
เลือกใช๎วิธีการสํงข๎อมูลผํานระบบอีเมล๑ในรูปของแฟูมข๎อมูลแทนการพิมพ๑ออกเป็นเอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎พลังงานสูงสุดในบรรดาอุปกรณ๑ส านักงานทั้งหมด จึงควร
เลือกซื้อเครื่องถํายเอกสารระบบสองหน๎าและมีเครื่องหมาย Energy star เพ่ือประหยัด
พลังงานขณะรอท างานและเลือกขนาดการใช๎งานที่เหมาะสม เป็นต๎น 

(4) นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานระดับครัวเรือนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.)ได๎เสนอแนะวิธีการประหยัดพลังงานภายในบ๎านจากเครื่องใช๎ไฟฟูา 5 ประเภทที่นิยม
ใช๎ทั่วไปคือ เครื่องท าน้ าอํุน โทรทัศน๑ พัดลม กระติกน้ าร๎อนไฟฟูา และเครื่องดูดฝุุน ซึ่ง
โดยทั่วไปมีจุดเน๎นเกี่ยวกับการใช๎งานอยํางถูกวิธี มีขนาดพอเหมาะสมกับการใช๎งาน เลือกซื้อ
แบบประหยัดพลังงานและหมั่นดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ๑อยํางสม่ าเสมอ และให๎ศึกษาคูํมือ
การใช๎งานอยํางละเอียดเพื่อการใช๎งานที่ถูกต๎อง ประหยัดและมีอายุการใช๎งานตามมาตรฐาน
ก าหนด  
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4. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด๎วยการศึกษาข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเชิงปริมาณในคาบ 
38 ปี (พ.ศ. 2512-2550) และการศึกษาการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมของชุมชนเมืองตํอสภาะโลกร๎อน 
และข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการการแก๎ปัญหาระดับท๎องถิ่น ซึ่งมีกระบวนการศึกษา ดังตํอไปนี้ 
 4.1 ปัจจัยที่ใช๎ในการศึกษา  
 ปัจจัยด๎านสภาพอากาศตรวจสอบและวิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิต่ าสุด สูงสุด และ
คําเฉลี่ยรายปีในคาบ 38 ปี (พ.ศ 2512 – 2550) ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปลดปลํอยปริมาณก๏าซ
คาร๑บอนไดออกไซด๑ในอากาศเหนือพ้ืนที่เมืองและผลกระทบทางอ๎อมจากภาวะโลกร๎อนข้ึนสํวนปัจจัยเชิง 
 
พฤติกรรมประกอบด๎วย ปัจจัยสํวนบุคคล วิถีชีวิต-การท างานประจ าวัน พฤติกรรมการใช๎พลังงานและการ
บริโภคอาหาร การปรับตัวตํอสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป เป็นต๎น  

4.2 ประชากรกลุํมตัวอยําง 
 การคัดเลือกประชากรกลุํมตัวอยํางเพ่ือตรวจสอบเชิงพฤติกรรมแบํงอออกเป็น 2 กลุํมคือ กลุํม
ตัวอยํางสัมภาษณ๑แบบสอบถามโดยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple random sampling) จาก
จ านวนประชากรตัวอยํางทั้งหมด 155,277 คน ค านวณประชากรกลุํมอยํางโดยวิธีการของ (Yamane 
(1973)เป็นจ านวน 367 ตัวอยําง และก าหนดกลุํมตัวอยํางเพ่ือสัมภาษณ๑เชิงลึก(In-depth interview) 
เจ๎าของ/ตัวแทนสถานประกอบการตํางๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 9 แหํง
โดยพิจารณาถึงขนาดและลักษณะการด าเนินงานแบํงเป็นประเภทโรงแรม  3 แหํง ห๎างสรพพสินค๎า 2 
แหํง ซุปเปอร๑มาเก็ต 2 แหํง โรงงานอุตสาหกรรม 2 แหํง  
 4.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสภาพอากาศเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและอธิบายแนวโน๎ม
ที่จะเกิดขึ้นตํอไปในด๎านอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และคําเฉลี่ย และการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของอุณหภูมิ
ระหวํางสถานีตรวจวัด ในสํวนของข๎อมูลเชิงพฤติกรรมใช๎สถิตพ้ืนฐานในการวิเคราะห๑และอธิบาย
ปรากฏการณ๑เชิงพฤติกรรมและข๎อค๎นพบ ประกอบด๎วย ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นต๎นในสํวนของการวิเคราะห๑ผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ๑เชิงลึกใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content analysis)  
 4.4 การวิเคราะห๑นโยบายและมาตรการลดภาวะโลกร๎อนในเมืองโดยชุมชน 

น าข๎อมูลจากการวิเคราะห๑เชิงปริมาณของสภาพอากาศ การสัมภาษณ๑ชุมชน และการสัมภาษณ๑
เชิงลึกในสถานที่ประกอบการมาสังเคราะห๑เป็นนโยบายและมาตรการออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับเมืองซึ่งใช๎เขตของหนํวยปกครองระดับนครหรือเทศบาลนครเป็น
ขอบเขตของการสังเคราะห๑นโยบายเพื่อน าไปสูํภาคการปฏิบัติในการแก๎ปัญหา ผลกระทบ และการรับมือ
กับปัญหาโลกร๎อนในเมือง โดยมีผลการศึกษาดังตํอไปนี้  
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5. ผลการศึกษา 
 
 5.1 พ้ืนที่ศึกษา 
 พ้ืนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญํ (ณ กันยายน 2551) ได๎รับการยกสถานะจากเทศบาลเมืองเป็น
เทศบาลนครหาดใหญํเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 155,682 คน แบํงเป็นเพศชาย 73,925 คน และเพศหญิง 83,757 คน มีที่พักอาศัย
จ านวน 50,052 ครัวเรือน แบํงเป็นเขตพ้ืนที่ชุมชน 47 ชุมชน 
 5.2 การเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภมิในเขตเมือง (Urban temperate change)  
 การศึกษาใช๎ข๎อมูลสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส๑ ตั้งอยูํในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญํเพียงสถานีเดียวรวบรวมข๎อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในคาบ 38 ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2512 – 2550 
น าเข๎าสูํโปรแกรมจ าลองข๎อมูลอยํางํายคือโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เพ่ือตรวจสอบและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพบวําอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแตํปี พ.ศ. 2512 – 2519 มีคํา 27.2 องศาเซลเซียส 
และในปี พ.ศ. 2520 นี้เองที่เทศบาลเมืองหาดใหญํขยายพ้ืนที่เมืองจาก 5 ตารางกิโลเมตรเป็น 21 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อปัจจัยการใช๎ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปได๎สํงผลกระทบตํอสภาพอากาศในพ้ืนที่ศึกษา โดยพบวํา
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2520 – 2538 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของเมืองหาดใหญํเพ่ิมขึ้นเป็น 27.9 องศาเซลเซียส และ
ในปี พ.ศ. 2538 เมืองหาดใหญํได๎รับการยกสถานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญํมีประชากรมากกวํา 50,000 
คนและมีความเข๎มข๎นของการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ท าให๎อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีตั้งแตํปี พ.ศ. 2538 – 2550 
เพ่ิมข้ึนเป็น 28.4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อุณหภูมิทั้งสามชํวงดังกลําวมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ (P 
< 0.05)  
 เมื่อท าการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในชํวงปี พ.ศ. 2535 – 2546 ของสถานีอุตุนิยมวิทยา
สนามบินหาดใหญํ ซึ่งอยูํหํางจากเขตเทศบาลนครหาดใหญํไปทางทิศใต๎ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นอาณา
บริเวณท่ีมีอาคารบ๎านเรือนไมํมากนักเมื่อเทียบกับเขตเทศบาลนครหาดใหญํกับสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส๑ 
พบวําทั้งสองสถานีมีแนวโน๎มไปในทิศทางเดียวกันคืออุณหภูมิเฉลี่รายปีของสถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบิน
หาดใหญํมีคํา 27.1 องศาเซลเซียส สํวนอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส๑มีคํา 28.4 
องศาเซลเซียส ซึ่งทั้งสองสถานีมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ (P < 0.05) โดยผู๎วิจัย
คาดวํา การที่อุณหภูมิในเขตเทศบาลนครหาดใหญํสูงกวําอุณหภูมิในพ้ืนที่รอบนอกนั้น อาจเกิดจาก
ปรากฎการณ๑เกาะความร๎อน (Heat island) ได ๎

 5.3 ผลกระทบและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเมือง 
 ผลการศึกษาประกอบด๎วย ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง ความคิดเห็นตํอภาวะอุณหภูมิสูงใน
เมือง มาตรการลดอุรหภูมิสูงในครัวเรือน มีผลการศึกษา ดังตํอไปนี้  
 5.3.1 กลุํมตัวอยํางมีจ านวนทั้งสิ้น 367 ราย แบํงเป็นเพศชาย 170 คน และเพศหญิง 185 คน 
สํวนใหญํประกอบอาชีพข๎าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ๎างเอกชน และอาชีพค๎าขาย มีระดับการศึกษา
สํวนใหญํปริญญาตรีและมัธยมศึกษา มีอายุเฉลี่ย 34.53 ปี ผู๎อยูํอาศัยสํวนใหญํเป็นคนพ้ืนเพดั้งเดิม มีสํวน
หนึ่งอพยพมาจากพ้ืนที่ อ่ืน ลักษณะที่พักอาศัยสํวนใหญํเป็นตึกแถว บ๎านเดี่ยว และอาคารพาณิชย๑ 
ลักษณะบ๎านพักเป็นที่อยูํอาศัย บ๎างก็เป็นบ๎านพักรํวมกับร๎านค๎าและส านักงาน (Mixed used) ในสํวนของ
การจัดภูมิทัศน๑บริเวณบ๎านที่สะท๎อนตํอการรับมือกับสภาพอากาศร๎อนในเมืองสํวนใหญํพบวําบ๎านพักที่มี
พ้ืนที่โลํงและมีสวนหยํอมสํวนหนึ่ง ขนาดของพ้ืนที่โลํงรอบอาคาร/ที่พักอาศัยเฉลี่ย 39.33 ตารางเมตรตํอ
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หลังคาเรือน (ผู๎ตอบ 29 ราย) ขนาดของสวนหยํอมเฉลี่ย 27.93 ตารางเมตรตํอหลังคาเรือน (ผู๎ตอบ 15 
ราย) จะเห็นวําหากนับจ านวนหลังคาเรือนที่มีพ้ืนที่โลํงและสํวนหยํอมเมื่อเทียบกับจ านวนของกลุํม
ตัวอยํางทั้งหมด (367 ราย) นับวํามีจ านวนน๎อย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบ๎านในเขตเมืองมีพ้ืนที่จ ากัดไมํ
เอ้ือตํอการมีพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมดังกลําว  
 5.3.2 ความคิดเห็นตํอสภาวะอุณหภูมิสูงในเมือง 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํร๎อยละ 93.2 ระบุวําอุณหภูมิของเมืองเพ่ิมสูงขึ้นมีสาเหตุจาก
ปริมาณรถยนต๑และการขนสํงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนและจ านวนประชากร
เพ่ิมสูงขึ้นด๎วย ในขณะที่พ้ืนที่สีเขียวของเมืองมีพ้ืนที่ไมํสมดุลกับเนื้อที่คอนกรีต ตึก และอาคารสูง และ
ความคิดเห็นตํอสถานการณ๑อุณหภุมิสูงของโลกพบวํา มีสาเหตุมาจากพ้ืนที่ปุาลดน๎อยลง การเพ่ิมขึ้นของ
ก๏าซเรือนกระจกและการปลดปลํอยมลพิษสูํอากาศเป็นสาเหตุหลัก นอกเหนือจากนั้นมีประเด็นรองเชํน 
ความหนาแนํนของการคมนาคมขนสํง การใช๎พลังงานอยํางสุรุยสุรําย รวมถึงขนาดของประชากรโลกเพ่ิม
สูงขึ้นด๎วย  ทั้งนี้กลุํมตัวอยํางมีวิธีการสังเกตและรับรู๎การเพ่ิมขึ้นอุณหภูมิจากการที่ชาวเมืองเพ่ิมการใช๎
เครื่องปรับอากาศ/เครื่องท าความเย็นมากขึ้น  ปริมาณรถยนต๑และการใช๎น้ าเพ่ิมขึ้น และเมื่ออุณหภูมิ
ภายนอกสูงขึ้นชาวบ๎านก็จะใช๎เวลาอยูํภายในอาคารมากขึ้นก็ยิ่งใช๎พลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ชาวเมืองยัง
รับรู๎ได๎จากผู๎คนมีอาการของโรคผิวหนังและระบบทางเดินหายใจเพ่ิมมากขึ้นด๎วย พร๎อมๆ กับการเกิดโรค
อุบัติใหมํจากสายพันธุ๑ไข๎หวัดใหญํ สายพันธุ๑ไข๎เลือดออก เป็นต๎น 
 ด๎านการปรับตัวระดับครัวเรือน สํวนใหญํพบวําชาวเมืองนิยมใช๎มาตรการประหยัดพลังงาน การ
ปรับรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว และการจัดสภาพบรรยากาศ
ภายในบ๎านและบริเวณบ๎านอยํางเหมาะสม รํวมกับการใช๎เครื่องนุํงหํมเหมาะสมกับสภาพอากาศด๎วย ด๎าน
ผลกระทบตํอชีวิตประจ าวันพบวํา บางสํวนประสบกับอาการปุวยที่ไมํเคยเป็นมากํอน เชํน ไข๎หวัดใหญํ 
ภูมิแพ๎ โรคผิวหนัง เป็นต๎น บางรายมีสถิติการเจ็บปุวยบํอยครั้งมากขึ้น ส าหรับการติดตามการรายงาน
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยูํในระดับน๎อย หรือติดตามบางโอกาส และเมื่อสอบถามถึงหนํวยใด
ควรเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบในการแก๎ปัญหาอุณหภูมิสูงในเมือง สํวนใหญํชี้ไปยังองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น หนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎อง และสถาบันการศึกษา ตามล าดับ 
 5.3.3 มาตรการและนโยบายการลดอุณหภูมิสูงในเมือง 
 ผลการศึกษาในประเด็นนี้แบํงออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับเมือง 
ดังนี้ ในระดับครัวเรือนมีความตระหนักในปัญหาและรํวมกันประหยัดไฟฟูาและน้ า ควรมีการรณรงค๑และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเสนอแนะแนวทางแก๎ปัญหารํวมกัน ส าหรับมุมมองระดับชุมชน สมาชิกภายใน
ชุมชนสามารถกระท าได๎คือการประหยัดไฟฟูา การปลูกต๎นไม๎และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎มากขึ้น การรํวมกัน
ประหยัดพลังงาน การรรรงคืการใช๎ผลิตภันณ๑รีไซเคิล เปูนต๎น และค าถามใหญํระดับโลกวํา ประชากรโลก
ควรจะมีบทบาทอยํางไรตํอการแก๎ปัญหาวิกฤติการณ๑โลกร๎อน พบวําค าตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ 
การรํวมกันประหยัดน้ าและไฟฟูา การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และมีมุมมองเพ่ิมเติมด๎านการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว การใช๎พลังงานทดแทน และการสร๎างจิตส านึกรํวมกัน  
 ส าหรับมาตรการระดับชุมชนเมือง หนํวยงานที่ควรมีหน๎าที่และบทบาทมากที่สุดคือเทศบาล 
(เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) และหนํวยงานราชการสนับสนุนกิจกรรม และสถาบันการศึกษามีหน๎าที่
ให๎ความรู๎แกํประชาชน และมีประเด็นนําสนใจคือกิจกรรมแรกที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพึงกระท าคือ 
การให๎ความรู๎และสร๎างจิตส านึกแกํเยาวชนและประชาชน การลดปริมาณควันพิษ การประหยัดพลังงาน
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เชื้อเพลิงและไฟฟูา และการใช๎พลังงานทดแทน ตามล าดับ ในสํวนของรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่
สามารถเข๎าถึงประชาชนได๎มากท่ีสุดคือ วิทยุและโทรทัศน๑ สื่อออนไลน๑ และการรณรงค๑ถึงรั้วบ๎าน 
 ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ประการแรกคือการรํวมกันก าจัดและแยกขยะอยํางถูกวิธี การให๎
ความรู๎แกํชุมชน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการประหยัดพลังงาน ส าหรับยํานการค๎าผู๎บริหารเมืองควร
รณรงค๑ให๎มีการประหยัดพลังงาน การปรับปรุงอาคารและสถานประกอบการแบบอนุรักษ๑พลังงาน และ
สร๎างระบบคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ มีระยะถอยรํน (Set back) จากขอบถนน และเพ่ิมพ้ืนที่โลํง เป็น
ต๎น ส าหรับอาคารสูงให๎เน๎นเรื่องการประหยัดพลังงานภายในอาคาร และค านึงถึงการออกแบบอาคาร
แบบอนุรักษ๑พลังงาน มีระบบการก าจัดขยะ-น้ าสียอยํางมีประสิทธิภาพ เป็นต๎น การใช๎ยวดยานพาหนะ
ควรรณรงค๑ลดการใช๎รถยนต๑ในชั่วโมงเรํงดํวน การขับรถยนต็ในความเร็วพอเหมาะ และการหมั่น
ตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม๎เครื่องยนต๑อยํางสม่ าเสมอ รณรงค๑การใช๎พลังงานจักรยานในเมืองและ
เพ่ิมชํองจราจรจักรยาน เป็นต๎น ด๎านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํง ซึ่งจะเห๎นวํากระแสมาแรงใน
ปัจจุบันคือการสํงเสริมการปั่นจักยานแทนรถยนต๑และชาวเมืองต๎องการชํองจราจรส าหรับจักยานเป็นการ
เฉพาะ การพ ฒนาชํองทางจราจรส าหรับรถขนสํงมวลชน พัฒนาระบบรถราง เป็นต๎น ประการตํอมาคือ
การพัฒนาระบบทางเท๎าที่ดีและมีคุรภาพ จัดใหมีรํมเงาและม๎านั่งเป็นระยะๆ มีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุและอาชญากรรม มีเวรยามปูองกันภัย มีปูายบอกทางชัดเจนและแสงสวํางเพียงพอ และประเด็น
สุดท๎ายคือมาตรการสนับสนุนการเดินทางในเขตเมือง ประกอบด๎วย การสนับสนุนระบบขนสํงมวลชน 
การสร๎างแรงจูงใจการปั่นจักรยานและการเดินเท๎า มีพื้นที่จอดรถและจุดเชื่อตํอการเดินทางเหมาะสมและ
สะดวก มีมาตรฐานด๎านความปลอดภัย  และสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุดคือการสร๎างวินัย การเคารพกฏ
ระเบียบการจราจร 
 
6. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
 
 จากการสัมภาษณ๑เชิงลึกในสถานประกอบการ 9 แหํง มีโรงแรมขนาดใหญํ 1 แหํง โรงแรมขนาด
กลาง 2 แหํง ห๎างสรพพสินค๎า 2 แหํง ซุปเปอรืมาเก็ต 2 แหํง และโรงาน 2 แหํง โดยมีประเด็นสัมภาษณ๑
เชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู๎สภาวะโลกร๎อนและอุณหภูมิสูงของเมือง มาตรฐานประหยัดพลังงานในสถาน
ประกอบการ และบทบาทของชาวเมืองตํอการแก๎ปัญหาภาวะโลกร๎อย ผลการสัมภาษณ๑น ามาวิเคราะห๑
ด๎วยวิธี Content analysis ดังตํอไปนี้  

6.1 การรับรู๎สภาวะโลกร๎อนและอุณหภูมิสูงในเมือง 
 จากการสัมภาษณ๑เชิงลึกเจ๎าของสถานประกอบการในประเด็นการรับรู๎เกี่ยวกับสภาวะโลกร๎อน 
และอุณหภมิสูงในเมืองในภาพรวมสรุปได๎ 4 ประเด็นหลัก กลําวคือ ประการที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกโดยมีปรากฎการณ๑ที่พบได๎คือภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้น 
เชํน ปัญหาน้ าทํวม ไฟปุา และความแห๎งแล๎ง เป็นต๎น ประการที่สองการขยายตัวของเมือง เนื่องจาก
ประชากรเพ่ิมมากขึ้น การใช๎ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่ปุาถูกแทนที่ด๎วยสิ่งปลูกสร๎าง สํงผลตํอการ
ท าลายความสมดุลในระบบวิเวศน๑ ประการที่สามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม มีการปลํอย
ควันพิษและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอยํางรวดเร็วตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และประการสุดท๎ายจากกิจกรรมของมนุษย๑ ในการใช๎พลังงานและเทคโนโลยีมากขึ้นมีการ
ปลดปลํอยของเสียสูํสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน การตัดไม๎ท าลายปุาที่เป็นแหลํงดูดซับรังสีมีพิษจากชั้นบรรยากาศ
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และการใช๎สิ่งอ านวยความสะดวก เชํน รถยนต๑ปลํอยควันพิษออกมา การใช๎เครื่องปรับอากาศมากขึ้น 
สํงผลตํอการปลดปลํอยความร๎อนออกจากอาคารท าให๎มีความร๎อนสะสมในบรรยกาศมากขึ้น 

6.2 มาตรการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ 
 จากข๎อคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ 
ประกอบด๎วย ในแงํของโครงสร๎างอาคารควรก าหนดให๎สถานประกอบการสร๎างบํอบ าบัดน้ าเสีย การ
ออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ในแงํของพฤติกรรมรณรงค๑ปิดน้ าทุกครั้งหลังการใช๎งาน การใช๎ไฟฟูา
เทําที่จ าเป็น ลดการใช๎น้ ามัน ตรวจสอบเส๎นทางกํอนการเดินทาง หมั่นตรวจสอบ ซํอมแซมอุปกรณ๑อยูํ
เสมอ และในแงํของการให๎ความรู๎ด๎วยการอบรมและสร๎างจิตส านึกให๎พนักงาน 

6.3 บทบาทของคนเมืองตํอการแก๎ปัญหาโลกร๎อน 
 บทบาทของชาวเมืองตํอการแก๎ปัญหาโลกร๎อน สถานประกอบการให๎ข๎อมูลโดยจ าแนกได๎เป็น 2 
ลักษณะ กลําวคือวิธีการปฏิบัติภายในครัวเรือน เชํน การแยกขยะ การน าขยะมาใช๎ใหมํ การรีไซเคิล การ
จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงงาน การเพ่ิมพ้ืนที่ปุา การณรงค๑การใช๎ถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก การใช๎
พลังงานทดแทน และในแงํของการสร๎างจิตส านึกให๎ทุกคนรักษาสิ่งแวดล๎อม การให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง
ภาวะโลกร๎อน การสร๎างนิสัยการอนุรักษ๑พลังงานตั้งแตํระดับเยาวชน รวมถึงการมีสํวนรํวมกับการ
แก๎ปัญหาโลกร๎อนและการเข๎มงวดกับกฎระเบียบตํางๆ ที่น ามาบังคับใช๎ในการแก๎ปัญหาโลกร๎อน เป็นต๎น 
 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของเมืองหาดใหญํนับตั้งแตํปี พ.ศ.2512-2550 พบ
คําเฉลี่ยของอุณหภูมิมีแนวโน๎มสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางกายภาพของเมืองซึ่งมี 
ผลมาจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของเมืองและประชากร ประเด็นการเพ่ิมขึ้นของประชากรเมือง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสํงผลให๎เกิดการใช๎พลังงานเพ่ิมมากขึ้น และปลํอยของเสียสูํ
บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมจึงเป็นตัวกระตุ๎นให๎ความร๎อนในเมืองเพ่ิมสูงขึ้นด๎วย จนเกิดปรากฎการณ๑เกาะ
ความร๎อน (Urban Heat Island) ประกอบกับเมืองหาดใหญํได๎รับผลกระทบทางอ๎อมจากภาวการณ๑
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก สํงผลกระทบท าให๎บางปีมีปริมาณน้ ามากกวําปกติและคลาดเคลื่อน
จากฤดูกาลเดิม มีลักษณะฝนตก และฝนทิ้งชํวงไมํเป็นฤดูกาล และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง
และบํอยครั้งมากขึ้น เชํน กรณีการเกิดน้ าทํวมรุนแรงในพ้ืนที่เมืองหาดใหญํปี พ .ศ.2543 พ.ศ.2553 ซึ่ง
เหตุการณ๑รุนแรงที่เกิดขึ้นท าให๎ชาวเมืองรับรู๎ได๎วํา สภาพแวดล๎อมของเมืองหาดใหญํได๎เปลี่ยนแปลงไป
แล๎ว และคงจะไมํมีโอกาสย๎อนกลับไปเป็นดังเดิมได๎ดังเชํนเมื่อ 30 ปีที่แล๎ว 
 ในสํวนทัศนคติของชาวนครหาดใหญํ จะเห็นวําได๎รับรู๎และมีความตระหนักแล๎วถึงภั ยทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมีที่มาจากกิจกรรมของมนุษย๑ทั้งในระดับท๎องถิ่นและผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพอากาศ
ของโลก โดยแปลอาการให๎เห็นได๎จากภาวะสุขภาพของชาวเมืองอํอนแอลง จากอาการติดเชื้อของโรคสาย
พันธุ๑ใหมํ เชํน มาลาเรีย ไข๎เลือดออก และไข๎หวัดใหญํ เป็นต๎น ซึ่งเป็นสิ่งที่นํ ากลัวและนําวิตกกังวลเป็น
อยํางยิ่ง จึงเริ่มมีจิตส านึกในการปฏิบัติตัวเพ่ือชํวยลดปัญหาโลกร๎อนขึ้นตั้งแตํในครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชนเมือง โดยเสนอวําบทบาทนี้ต๎องอยูํที่ผู๎บริหารจัดการเมืองต๎องเป็นตัวหลักส าคัญกํอนในการเป็นแมํ
ทัพรณรงค๑ให๎ประชากรเมืองรับรู๎และตระหนักถึงปัญหานี้อยํางจริงจัง แล๎วรํวมกับหนํวยงานอ่ืน เชํน 
หนํวยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา ตามล าดับ แตํอาจจะมีข๎อจ ากัดอยูํบ๎างพอสมควร หาก
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วําผู๎บริหารจัดการเมืองต๎องการปรับสภาพแวดล๎อมทางกายของเมืองเพ่ือให๎เอ้ือตํอการลดการใช๎พลังงาน 
เนื่องจากข๎อจ ากัดของพ้ืนที่เมืองที่แทบจะไมํเหลือให๎สามารถพัฒนาได๎ และจะมีกระทบตํอกฎหมาย
ควบคุมผังเมืองรวม และเทศบัญญัติตํางๆ ด๎วย ดังนั้นในขั้นต๎นที่ชาวเมืองเห็นวําสามารถท าได๎คือการให๎
ความรู๎และสร๎างจิตส านึกแกํชาวเมืองตั้งแตํเยาวชนไปจนถึงวัยผู๎ใหญํในการรํวมกันท ากิจกรรมอนุรักษ๑
พลังงานและชํวยลดภาวะโลกร๎อนหรืออุณหภูมิสูงในเมืองตั้งแตํในครัวเรือนและชุมชนเมือง แทนที่พัฒนา
พ้ืนที่กายภาพ แตํการพัฒนาพ้ืนที่กายภาพให๎เน๎นการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิทัศน๑เมืองให๎
สอดคล๎องกับการชํวยลดปัญหาดังกลําว แตํขณะเดียวการแก๎ปัญหาในระยะยาวเกี่ยวกับการแก๎ไขสภาพ
กายภาพเมืองขนาดใหญํ เชํน ระบบขนสํงมวลชน ทางเท๎า รถจักรยาน รถประจ าทาง การก าหนด 
มาตรฐานรถยนต๑สํวนบุคคล รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น เป็นต๎น ซึ่งประเด็นเหลํานั้นต๎องอาศัย
ระยะเวลาและกระบวนการทางกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีผลกระทบและผูกโยงกับหลายฝุาย
เป็นสิ่งจ าเป็นต๎องด าเนินการควบคูํกันไปด๎วย แม๎วําจะต๎องใช๎เวลาบ๎างก็ตาม 
 
8. มาตรการและนโยบาย 
 
 การศึกษาแบํงออกเป็นสองกลุํมหลักคือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการปรับตัว
เชิงพฤติกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญํ ดังนั้นผลการศึกษาที่ได๎สามารถน าไปสูํการก าหนด
มาตรการ/นโยบายการลดภาวะอุณหภูมิสูงในเมืองจึงประกอบด๎วยมาตรการทั้ง 2 ด๎านด๎วยกันเชํนกัน 
ดังนี้ 
 มาตรการปรับปรุงกายภาพและสิ่งก่อสร้าง จากผลการศึกษาพบวําการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
นครหาดใหญํได๎รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ นครหาดใหญํและพ้ืนที่
ใกล๎เคียงเอง แสดงให๎เห็นวําอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกมีผลกระทบทางอ๎อมตํอ
พ้ืนที่เมือง ดังนั้นมาตรการที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรด าเนินการประกอบด๎วย: 

- การพัฒนาแหลํงน้ าและสวนสาธารณะในเมืองให๎มีพ้ืนที่สวนน้ าและพ้ืนที่สีเขียวอยํางเพียงพอ
ตามมาตรฐานของเมืองและประชากรเมือง เพ่ือให๎เป็นปอดฟอกอากาศเสียเป็นอากาศที่
บริสุทธิ์ปลํอยสูํสิ่งแวดล๎อม 

- การวางแผนการใช๎ที่ดินและวางผังเมืองที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและความเป็นอยูํ /
ความต๎องการของชาวเมืองโดยมีกฎหมายการวางผังเมืองเป็นกรอบการบังคับใช๎ 

- การบังคับใช๎กฎหมายการใช๎ที่ดินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและการใช๎ที่ดินตาม
ประกาศของพระราชบัญญัติการวางผังเมือง 

- ควบคุมการใช๎วัสดุกํอสร๎างและการออกแบบอาคารอนุรักษ๑พลังงาน 
- การรณรงค๑ให๎ประหยัดพลังงานและใช๎พลังงานสะอาดเพ่ืออากาศและสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
- การใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน ใช๎เครื่องยนต๑เผาไหม๎สมบูรณ๑ในกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมและในยานพาหนะ การใช๎ไฟฟูาภายในอาคารเทําท่ีจ าเป็น เป็นต๎น 
- การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑เมืองให๎เหมาะสมการใช๎ยานพาหนะด๎วยพลังงานสะอาด  
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- การวางแผนพัฒนาระบบขนสํงมวลชนในอนาคตเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและ
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งชํวยลดการใช๎รถยนต๑สํวนตัวและประหยัดพลังงาน รวมถึงการลด
มลพิษสูํบรรยากาศ 

- การควบคุมการปลํอยมลพิษทางน้ าและอากาศตาลมวลกฎหมายที่ก าหนดเพ่ือลดการปลํอย
ของเสียออกสูํสิ่งแวดล๎อมให๎น๎อยที่สุด 

มาตรการทางสังคม มีความเกี่ยวข๎องกับคนโดยตรงกับการใช๎ชีวิตประจ าวันทั้งในแงํของ
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล องค๑กร/ชุมชน และจรรยาบรรณทางสังคมของการอาศัยอยูํรํวมกันมี
ความส าคัญตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพัฒนามาตรการทางสังคมมาใช๎เป็นเครื่องมือรณรงค๑ลดอุณหภูมิ
สูงในเมืองและรํวมกนัสร๎างเมืองให๎นําอยูํ ดังนี้ 

- การสร๎างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน มาตรการทางภาษี การท า 
CSR การสร๎างเมืองตัวอยําง โครงการครอบครัว/ชุมชนตัวอยํางอนุรักษ๑พลังงาน เป็นต๎น 

- การปรับรูปแบบการใช๎ชีวิตประจ าวันเพ่ือลดการใช๎พลังงาน เชํน หลีกเลี่ยงการเดินทางใน
ชั่วโมงเรํงดํวน การใช๎รถโดยสารรํวมทางกัน การสวมใสํเครื่องแตํงกายที่เหมาะสมกับฤดูกาล 
เป็นต๎น 

- การดูแลสุขภาพตนเองให๎ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการเข๎าใกล๎แหลํงแพรํมลพิษ รับประทานอาหาร
ปลอดสารพิษแลมีประโยชน๑ตํอรํางกาย การออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ การก าจัดแหลํง
เพาะเชื้อโรคในบ๎านและบริเวณบ๎าน เป็นต๎น 

- การดูแลสุขภาพตนเองให๎ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการเข๎าใกล๎แหลํงแพรํมลพิษ รับประทานอาหาร
ปลอดสารพิษแลมีประโยชน๑ตํอรํางกาย การออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ การก าจัดแหลํง
เพาะเชื้อโรคในบ๎านและบริเวณบ๎าน เป็นต๎น 

- การรณรงค๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และความตระหนักตํอสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล๎อมโลกและผลกระทบตํอประเทศไทยและชุมชนเมืองของตนเอง เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความรู๎และสามารถตั้งรับละการปรับตัวอยํางเหมาะสม เป็นต๎น 

- การสร๎างจิตส านึกในระดับครอบครัวโดยหัวหน๎าครอบครัวต๎องท าเป็นตัวอยํางทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับชํวยลดภาวะโลกร๎อน เชํน การประหยัดไฟฟูา น้ าประปา แอร๑ การสภาพแวดล๎อม
ทางกายภาพที่ดีภายในบ๎านและบริเวณบ๎าน เป็นต๎น 

- รณรงค๑ความมีวินัย การเคารพกฎกติกาในสังคมเมืองเพ่ือสร๎างเมืองสีเขียวและสะอาดด๎วย
การมีวินัยตํอสภาพแวดล๎อมเมืองโดยไมํกระทบตํอสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคนเมืองและ
ไมํเบียดเบียนท าลายสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูํรํวมกันในเมือง 

- สร๎างภาพลักษณ๑ของเมืองมีความสะอาด สะดวก และปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดี รํมรื่น และ
บริสุทธิ์ตํอการพักผํอนและการมาเยี่ยมเยือน 
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การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี 1 – 11 
:ประเด็นการจัดท าบริการสาธารณะทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา 

The Evaluation of National Economic and Social Development Plan 1 - 11 
:Issues of Public Infrastructure for Development. 
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บทคัดย่อ 
 
 การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 ประเด็นการจัดท าบริการ
สาธารณะทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา มีวัตถุประสงค๑ในการประมิน ได๎แกํ 1) เพ่ือ
ประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคมและชุมชนหมวด
ของโครงสร๎างพ้ืนฐาน 2) เพ่ือวิเคราะห๑แนวโน๎มและจัดท าข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การประเมินใช๎กรอบแนวคิดของการประเมินตามความเป็นจริง (Realistic 
Evaluation : RE) โดยใช๎วิธีการศึกษาเอกสาร ผลการประเมิน พบวํา พ้ืนที่ในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศ
ยังต๎องการพัฒนาในแตํละด๎านที่แตกตํางกันออกไปตามความต๎องการของพ้ืนที่ โครงสร๎างพ้ืนฐานด๎าน
แหลํงน้ าทางการเกษตรมีปัญหามากที่สุด ครอบคลุมถึง 3 ภูมิภาคได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
ค าส าคัญ  :  โครงสร๎างพื้นฐาน / การบริการสาธารณะ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 
Abstract 
 Evaluation of National Economic and Social Development Plan 1 - 11 :Issues of 
public infrastructure for development. This article thus aimed to evaluation National 
Economic and Social Development Plan 1 - 11 and conduct analysis on the National 
Economic and Social Development Plan 1 - 11 for make a guideline for develop National 
Economic and Social Development Plan. The evaluation including between  realistic 
evaluation model and document study. Research can be summarized as Areas need to 
development in the infrastructure depend on difference of areas and people need 
water for agriculture more 3 areas :1) North 2) Central and 3) Northeast. 
Keywords: Infrastructure / Public Service / National Economic and Social Development 
      Plan. 
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บทน า  
 สหรัฐอเมริกา ใช๎ค าวํา “การพัฒนาชุมชน” อยํางเป็นทางการครั้งแรก ในที่ประชุมของส านักงาน
อาณานิคมของอังกฤษ ณ เมืองเคมบริดจ๑ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานในแอฟริกา เพ่ือ
กระตุ๎นให๎ประเทศตําง ๆ ในแอฟริกามีการปรับปรุงสภาพท๎องถิ่นของตนเองทั้งในทางเศรษฐกิจและการ
ปกครอง การพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ชํวยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
มนุษย๑ และสังคมให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายทางสังคมที่ต๎องการ การพัฒนามีหลายประเภท 
กลําวคือ การพัมนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง การพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนา
สังคมและชุมชน ด๎วยแนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) เป็นการศึกษาถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตามปรากฏการณ๑ที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่งแนวคิดการพัฒนาชุมชน (Community 
Development) ตามแนวคิดขององค๑การสหประชาชาติ กลําววํา การพัฒนาชุมชนต๎องพัฒนาคนใน
ชุมชนและสังคมโดยยึด ชุมชนและสังคมเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนา รวมถึงผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากการ
พัฒนาสังคมและชุมชน การพัฒนาสังคมและชุมชน จะครอบคลุมถึงบริบทของพ้ืนที่ กลุํมคน โดยมี
ลักษณะของชุมชนหรือสังคม กลําวได๎คือ เป็นการรวมกลุํมของคนในรูปแบบของสังคม มีสมาชิกปฎิบัติตํอ
กันทางสังคม รวมถึงการใช๎ชีวิตในสังคมรํวมกันของกลุํมคน จึ งเรียกวํา ชุมชนหรือสังคม การกํอตัวของ
ความเป็นสังคมหรือชุมชน เกิดขึ้นมาจากการขยายตัวทางสังคม การขยายตัวของเมือง แนวโน๎มของ
นโยบายรัฐ การขยายตัวของอุตสาหกรรม การต๎องการความปลอภัยของมนุษย๑ และการขยายตัวของ
ระบบคมมาคม สิ่งเหลํานี้ล๎วนแล๎วเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการกํอรากฐานทางสังคม นโยบายรัฐ จึงมี
ความส าคัญในการก าหนดทิศทางของประเทศในการพัฒนา 
 ด๎วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-11 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นแผนที่มุํงเพ่ือใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในชํวง
ระยะเวลา 5 ปีของประเทศ โดยมีจุดมุํงหมายดันี้ 1) เพ่ือที่จะส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห๑สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช๎ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและการเสนอแนะนโยบาย 
รวมถึงมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ 2) วิเคราะห๑ ประเมินแผนงานและ
โครงการพัฒนาของสํวนราชการและรัฐวิสาหกิจให๎เป็นไป ตามวัตถุป ระสงค๑เปูาหมาย และแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 3) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของสํวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และ 4) การประสานการ
พัฒนาเพ่ือให๎เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปสูํการปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑เพ่ือการพัฒนาไปสูํประชาชนทุกกลุํมอาชีพได๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตลอดจนเสริมสร๎างให๎
เกิดการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ จากแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
การที่จะขับเคลื่อนประเทศไปได ๎
 แนวความคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานของงานพัฒนา มี
องค๑ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสํวน
รํวมที่วํา ประชาชนมีสํวนรํวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและรํวมบ ารุงรักษา 2) การ
ชํวยเหลือตนเอง เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่ง คือ ต๎องพัฒนาให๎
ประชาชนพึ่งตนเองได๎มากขึ้น โดยมีรัฐคอยให๎การชํวยเหลือ สนับสนุน 3) ความคิดริเริ่มของประชาชน ใน
การท างานกับประชาชนต๎องยึดหลักการที่วํา ความคิดริเริ่มต๎องมาจากประชาชน เป็นแนวทางแหํง
ประชาธิปไตย และแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน๑ตํอสังคมและชุมชน และ 4) ความต๎องการ
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ของชุมชน การพัฒนาชุมชนต๎องให๎ประชาชน และตัดสินใจบนพ้ืนฐานความต๎องการของชุมชนเอง จาก
แนวคิดการพัมนาสังคมและชุมชน สามารถพิจารณาได๎วํา ประเทศยังต๎องการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็น
อยํางมากเพ่ือเสริมสร๎างความปรกติสุขในสังคมและชุมชน แนวคิดการพัฒนาชนบทโดยใช๎ความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (Rural Development as Basic Needs Strategy Approach) เกณฑ๑ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
สามารถประยุกต๑เข๎ากับเกณฑ๑ความต๎องการของมนุษย๑ (Hierarchy of needs) 5 ประการของ 
Abraham H. Moslow (1943:370-396) ได๎คือ 1) ความต๎องการทางรํางกาย (Physiological Needs) 
เป็นความต๎องการข้ันพื้นฐานเพื่อความอยูํรอดของชีวิต 2) ความต๎องการความปลอดภัย (Safety Needs) 
เป็นความต๎องการในระดับที่สูงกวําความต๎องการเพ่ือความอยูํรอด  3) ความต๎องการทางสังคม (Social 
Needs) หรือความต๎องการความรักและการยอมรับเป็นสํวนหนึ่งของสังคม (Love and Belongingness 
Need) 4) ความต๎องการเกียรติยศชื่อเสียงได๎รับการยกยํอง (Esteem Needs) เป็นความต๎องการการยก
ยํองสํวนตัว (Self-Esteem) การได๎รับความนับถือ (Recognition) และมีสถานะทางสังคม และ 5) ความ
ต๎องการเป็นตัวของตนเอง (Self-Actualization Needs) คือ ความต๎องการระดับสูงสุด บุคคล ถ๎าบุคคล
ใดสามารถบรรลุความต๎องการในขั้นนี้จะได๎รับการยกยํองเป็นบุคคลพิเศษ จากความต๎องการพ้ืนฐานของ
มนุษย๑ 5 ประการนี้ สามารถอธิบายสาเหตุของการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในด๎าน
การพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ต๎องเอ้ืออ านวยความต๎องการของมนุษย๑ หรือประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด 
ด๎วยการสนับสนุนจัดท าโครงสร๎างพ้ืนฐานของความต๎องการประชาชน (Infrastructure) โดยค านึงถึงสิ่ง
ปลูกสร๎าง หรือระบบที่รองรับ หรือเป็นพ้ืนฐานของชุมชน ที่ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ถนน ทํอ หรืออาคาร
ระบายน้ า ระบบชลประทาน พนังปูองกันอุทกภัย ระบบขนสํง สาธารณูปโภค  โครงสร๎างพ้ืนฐานเป็น
กลไกแหํงความเป็นอยูํที่ดี (Well-being) การอยูํดีกินดี การพัฒนาชุมชนและประเทศ การวางแผนและ
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ไมํอาจละเลยผู๎มีสํวนได๎เสีย การมีสํวนรํวมของสาธารณะหรือสังคม ซึ่งยัง
จ าเป็นต๎องใช๎กฎหมายที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการก าหนด ควบคุมนโยบาย และการปฏิบัติในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน  
 จากการขยายตัวของสังคมและชุมชนในประเทศไทย ที่สํงผลท าให๎เกิดปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
ใหญํ และปัญหาชนบทที่จะพัฒนามาเป็นเมืองใหญํ การรองรับการขยายตัวของชนบท และการแก๎ปัญหา
ความแออัดทางชุมชน  และในอนาคตยังมีรูปแบบของการลงทุนระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่ง
รัฐบาลมีแผนที่จะด าเนินการในระยะ 7-8 ปี โดยมีรูปแบบการลงทุน 2 สํวน สํวนแรก หรือราวร๎อยละ 70 
ของวงเงินลงทุนจะเป็นการลงทุนโดยตรงจากภาครัฐ สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 30 จะเป็นการลงทุนที่เปิดให๎
เอกชนเข๎ารํวมลงทุนกับรัฐหรือที่เรียกวํา Private Public Partnership (PPP) (ไทยรัฐออนไลน๑ สืบค๎น
วันที่ 28 มกราคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http://www.thairath.co.th/content/eco/323136) จาก
แนวคิดของรัฐ ในการจะขยายการลงทุนในการพัฒนาสังคมและชุมชนออกไปยังภาคเอกชน การลงทุนใน
โครงสร๎างพื้นฐานมีความส าคัญตํอการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากชํวยลดต๎นทุนในการด าเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชน และเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะชํวยยกระดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ จาก
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและชํวยกระตุ๎นการลงทุนของภาคเอกชน (Crowding-in Effect) ด๎วยเหตุ
นี้ผู๎วิจัยเล็งเห็นมิติของการพัฒนาสังคมเมืองและชุมชนที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวม (Participate) 
จึงจ าเป็นต๎องจัดท าการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ โดยพิจารณาจากบริบทของการ
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและชุมชน ซึ่งจะเป็นการประเมินในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 เพ่ือประเมินและวิเคราะห๑แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในด๎าน
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โครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและชุมชนเพ่ือให๎ทราบถึงข๎อมูลและทิศทางการพัฒนาสังคมและชุมชนใน
อนาคตตํอไป 
 
วัตถุประสงค ์  
 
 1) เพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11  ด๎านการพัฒนาสังคม 
และชุมชนของโครงสร๎างพ้ืนฐาน หรือบริการสาธารณะ 
 2) เพ่ือวิเคราะห๑แนวโน๎มและจัดท าข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของโครงสร๎างพ้ืนฐาน หรือบริการสาธารณะ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1) ทราบถึงข๎อมูลภาพรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 2) ผลการประเมินสามารถน าไปใช๎ประกอบการพิจารณาส าหรับก าหนดนโยบายในด๎านการ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
 
ขอบเขตของการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) ซึ่งเป็นแนวทาง
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตด๎านเนื้อหา ผู๎วิจัยจะศึกษาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของโครงสร๎างพ้ืนฐาน หรือ
บริการสาธารณะ มีวิธีการศึกษาตาม ดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาข๎อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคม 
และชุมชนในหมวดของโครงสร๎างพ้ืนฐานสังคมและชุมชน ผู๎ วิจัยจะใช๎วิธีการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research)โดยศึกษาจากข๎อมูลที่เป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ๑ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสาร
ต ารา หนังสือ และแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลออนไลน๑ (Internet)   
 2) เพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11  ด๎านการพัฒนาสังคม 
และชุมชนในหมวดของโครงสร๎างพ้ืนฐานสังคมและชุมชน  ผู๎วิจัยน าแนวทางการประเมินตามความเป็น
จริง (Realistic Evaluation : RE) ซึ่ง Ray Pawson and Nick Tilley (1997:84-85) และ Ann 
Crabbé and Pieter Leroy (2008:120-121) กลําววํา การศึกษาวิจัยประเมินผลนโยบายแบบตามความ
เป็นจริงจะพิจารณาจากผลกระทบของนโยบายด๎วยการประเมินผลผลิตของนโยบาย (Product) กับ
ความสัมพันธ๑ระหวํางกลไกนโยบายและบริบททางสังคม โดยรวิธีวิจัยแบบการประเมินผลตามความเป็น
จริงเป็นการอธิบายในเชิงของการกํอรูปของสาเหตุ หรือเป็นสาเหตุที่กํอให๎เกิด (Generative Causation) 
ของนโยบาย ซึ่งหลักการประเมินผลตามความเป็นจริงมีขั้นตอน 4 ประการด๎วยกันในการประเมินผล
นโยบาย ได๎แกํ 1) การกํอรูปหรือก าหนดแนวคิด ทฤษฎี 2) การตั้งสมมติฐาน/ข๎อสังเกตเบื้องต๎น 3) การ
สังเกตุการณ๑ หรือการศึกษาเอกสาร และ 4) การอธิบายถึงผลกระทบของนโยบายหรือแผน โดยพิจารณา
จากประเด็นของภูมิภาคด๎วยหมูํบ๎านที่มีปัญหามากจากกรมพัฒนาชุมชนและ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ด๎วย
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ตัวชี้วัดจากการจัดท าโครงสร๎างพื้นฐาน หรือการบริการสาธารณะโดยพิจารณาภูมิภาคที่มีปัญหามากที่สุด 
3 อันดับแรกและใช๎วิธีการลงรหัส (Open Coding) เพ่ือประเมินความก๎าวหน๎าของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 ในด๎านการพัฒนาสังคมและชุมชนในหมวดของโครงสร๎างพ้ืนฐาน หรือ
การบริการสาธารณะ 
 3) เพ่ือวิเคราะห๑แนวโน๎มและจัดท าข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12 ในด๎านการพัฒนาสังคมและชุมชนในหมวดของโครงสร๎างพ้ืนฐานสังคมและชุมชน 
ผู๎วิจัยใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหาจากข๎อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 
– 11 ด๎วยวิธีการวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบโดยใช๎แนวทางการวิเคราะห๑แบบ Content Analysis  การ
วิเคราะห๑เนื้อหา หรือการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยข๎อความจากข๎อมูลที่ได๎รวบรวมมานั้น  อาจจะกลําวได๎วํา
เป็นเทคนิคส าหรับเป็นการอนุมานตามระบบและวัตถุประสงค๑ที่ระบุถึงคุณลักษณะพิ เศษของข๎อความ 
(Holsri,1968:608) ที่มาจากภาพถําย วิดิทัศน๑ หรือข๎อความจากบทสัมภาษณ๑ของผู๎ให๎ข๎อมูลหลักรวมถึง
ข๎อความจากการศึกษาเอกสารหลักฐานทางวิชาการ  Kenneth และ Bruce (2011:246) กลําววํา การ
วิเคราะห๑เนื้อหาด๎วยเทคนิควิธี Content Analysis เป็นการใช๎หลักการวิเคราะห๑การจดบันทึกหรือการ
บันทึกบทสัมภาษณ๑เพ่ือเรียบเรียงหมวดหมูํหรือล าดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นรวมถึงการวิเคราะห๑พฤติกรรม
ของกลุํมที่ท าการศึกษาโดย Louis Cohen และคณะ (2007:476-483) รวมถึง Uwe Flick (2009:324) 
ได๎เสนอแนวทางการวิเคราะห๑เนื้อหาด๎วยวิธี Content Analysis ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญของขั้นตอน
ได๎ 6 ขั้นตอนโดยสาระส าคัญของการวิเคราะห๑เนื้อหาด๎วยวิธี Content Analysis มีข้ันตอนดังนี ้
 1) นิยามความหมายที่ส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 - 11 
 2) การวิเคราะห๑สถานการณ๑ สภาพสังคมและชุมชนตามปรากฏการณ๑ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 3) การจัดหมวดหมูํของการวิเคราะห๑แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และปรากฏการณ๑ที่
เกิดข้ึนในสังคม 
 4) การใช๎แนวคิด ทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห๑ถึงความเชื่อมโยงในการสร๎างชุดตัวแบบความ
เชื่อมโยงของการวิเคราะห๑องค๑ประกอบที่ส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 - 11
และปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
 5) วิเคราะห๑ความเชื่อมโยงจากตัวแบบที่สร๎างขึ้นด๎วยการแยกออกเป็น 2 ชุดการวิเคราะห๑ ได๎แกํ            
  (1) การสรุปผลการวิเคราะห๑  
  (2) การอธิบายปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นจากตัวแบบความเชื่อมโยง 
 6) อภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑การวิจัยพร๎อมเขียนสรุปผลการศึกษา  
 หลังจากการวิเคราะห๑เนื้อหาแล๎วผู๎วิจัยใช๎แนวทางการจัดหมวดหมูํข๎อมูล (Categoring) เพ่ือจัด
กลุํมเพ่ือใช๎ในการเรียบเรียงและอธิบายผลการศึกษาจากการประมวลและสรุปข๎อเท็จจริง (Drawing and 
Verifying Conclusions) เป็นการค๎นหาแบบแผน ในการจัดกลุํมของการวิเคราะห๑ปัจจัย การระบุ
ความสัมพันธ๑ของเหตุการณ๑ การเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับสิ่งที่ค๎นพบด๎วยแผนภาพทางความคิด 
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับจาก :  Ray Pawson and Nick Tilley (1997:85) 
สรุปผลการวิจัย 
 
 จาการศึกษาข๎อมูลจากเอกสารพบวําข๎อมูลในชํวงแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 1 – 6 จะเป็นไปในทิศทางของการมุํงเน๎นการพัฒนาประเทศกับการบริการสาธารณะขนาดใหญํ 
อาทิเชํน การสร๎าง ถนน เขื่อน รวมถึงการขยายเมืองที่ส าคัญของประเทศ จัดตั้งระบบการขนสํงที่มีความ
เชื่อมโยงระหวํางเมืองตํางๆ ในภูมิภาคและเมืองหลวง ให๎มีการขนสํงสินค๎าได๎สะดวกยิ่งขึ้น โดยมุํงเน๎น
แผนงานในการพัฒนาบริการขั้นพ้ืนฐาน ด๎วยการพัฒนาน๎านสาธารณะสุข และด๎านน้ าดื่มที่สะอาด  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 5  ที่ประสบความส าเร็จในด๎านการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชนบทและการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ชํวยเหลือประชาชนในชนบทได๎มีชีวิตที่อยูํดีขึ้น 
ส าหรับในการแก๎ปัญหาที่ดินท ากินในภาคใต๎ ได๎ใช๎แนวทางการแก๎ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ด๎วยการให๎
ความรู๎แกํประชาชนในการปรับปรุงดินและแก๎ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 – 7 ในปัจจัยด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนสูงขึ้น จนได๎รับการจัดอันดับดีขึ้นกวําในปี 2524 ด๎วยการพัฒนาระบบคม
มาคม และบริการของเอกชนในหมูํบ๎าน โดยในสมัยนั้นโครงสร๎างพ้ืนฐานประกอบไปด๎วย บริการ
สาธารณะในหมูํบ๎าน  แหลํงน้ า บริการไฟฟูา และที่อยูํอาศัย ซึ่งแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 – 7 บทความชนบทไทยได๎สรุปไว๎วําเดินมาถูกทางและแก๎ปัญหาได๎
ตรงจุด ด๎วยการส ารวจความยากจนที่มีอัตราที ่
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 8 – 11 จากการศึกษาวิจัยหาแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องค๑การบริหารสํวนต าบลในการบริหารงานพัฒนาโครงสร๎าง พ้ืนฐาน 
พบวํา การเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการโดยเน๎นกระจายอ านาจการบริหารและพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานให๎แกํ องค๑การบริหารสํวนต าบล เป็นแนวทาง ที่เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรขององค๑การบริหาร

Realistic  
Evaluation 

Document 
 Analysis 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติ 

ข๎อสังเกตเบื้องต๎น 

การสังเกตุการณ๑ / การศึกษาเอกสาร 

การอธิบายถึงผลกระทบของนโยบาย / แผน 
 

ข๎อเสนอแนวทางก าหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 
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สํวนต าบล สํวนใหญํมีความใกล๎ชิดกับ ชุมชน ท าให๎เกิดความเข๎าใจถึงความต๎องการของประชาชนอยําง
แท๎จริง (โชติชัย เจริญงาม,2548)  
 
 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาหมูํบ๎านและชุมชนในชํวงปี 2533 – 2550 
 
ปีท่ีจัดเก็บ จ า น ว น

ห มู่ บ้ า น
ทั้งหมด 

เร่งพัฒนา 1 เร่งพัฒนา 2 เร่งพัฒนา 3 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แผนฯ 6 
ปี 2533 

 
58,057 

 
11,608 

 
20.0 

 
31,155 

 
53.7 

 
15,294 

 
26.3 

แผนฯ 7 
ปี 2535 
ปี 2537 
ปี 2539 

 
59,640 
60,133 
61,134 

 
26,801 
14,200 
7,178 

 
44.9 
23.6 
11.8 

 
27,895 
32,012 
29,977 

 
46.8 
53.2 
49.0 

 
4,944 
13,921 
23,979 

 
8.3 
23.2 
39.2 

แผนฯ 8 
ปี 2542 
ปี 2544 

 
63,239 
66,193 

 
979 
696 

 
1.5 
1.0 

 
20,171 
15,861 

 
31.9 
24.0 

 
42,089 
49,636 

 
66.6 
75.0 

แผนฯ 9 
ปี 2546 
ปี 2548 

 
68,501 
69,110 

 
214 
123 

 
0.3 
0.2 

 
10,086 
9,139 

 
14.7 
13.2 

 
58,201 
59,848 

 
85.0 
86.6 

แผนฯ 10 
ปี 2550 

 
69,763 

 
94 

 
0.1 

 
6,926 

 
9.9 

 
62,743 

 
89.9 

ที่มา : รายงานหมูํบ๎านชนบทไทย,2550:283 
 จากชุดข๎อมูลของตัวเลขที่บํงชี้ให๎เห็นถึงแนวดน๎มการพัฒนาหมูํบ๎าน ชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จากหมูํบ๎าน ชุมชนที่เรํงรัดในการพัฒนาอันดับหนึ่ง ก็ลดลงเหลืออยูํในอันดับที่สองตามล าดับและมี
แนวโน๎มลดลงเรื่อยๆ ในปีถัดไป  จากข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎น าเสนอ สามารถวิเคราะห๑ด๎วยเทคนิควิธี Content 
Analsis ด๎วยการลงรหัสของชุดข๎อมูลจากการวิเคราะห๑เนื้อหาและเอกสารหลักฐาน ได๎ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงการจ าแนกข๎อมูลและแปลรหัสความหมายของ Key Factor การประเมิน 
ตัวชี้ วัดแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แปลรหัสข้อมูล 

การบริหารจัดการองค๑การ ชํวงปี 2525 – 2529 ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชนบทของ
ประเทศไทยด๎วยอ านาจที่อิสระในการตัดสินใจด าเนินการอยําง
รวดเร็ว 

งบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 5 และ 6 รัฐลงทุนไป
กับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานมากกวํา 4 พันล๎านบาท จากการ
ส ารวจความยากจนที่มีอัตราที่ลดลงในชํวงปีนั้น 

ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ มื อ ง แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 7 -9 ได๎
เน๎นการพัฒนามนุษย๑และขยายเมืองอุตสาหกรรมไปยังชายฝั่งทะเล
ด๎านตะวันออกมากขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ
ความแออัดในเมืองใหญํ 

น้ าเพื่อการเกษตร ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจ าแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา สภาพ
ขาดแคลนน้ าในการท าเกษตรกรรมจะอยูํในบริเวณเหนือ กลาง และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ที่ดินท ากิน ชํวง 2525-2529 พัฒนาพืน้ที่ใช๎ในการเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
ภาคใต๎ 
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจ าแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา ปัญหา
ที่ดินท ากินจะอยูํในสํวนของภาคกลางและภาคเหนือเป็นหลัก 

ถนน ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจ าแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบปัญหาในเรื่องของถนนมากที่สุด  

การติดตํอสื่อสาร ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจ าแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา ปัญหา
ด๎านการติดตํอสื่อสารจะอยูํในภาคใต๎เป็นสํวนใหญํ 

 
 จากแนวคิดของลักษณะที่ส าคัญของบริการสาธารณะ คือ ต๎องเป็นกิจการที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือสนอง
ความต๎องการสํวนรวมของประชาชน นั่นก็คือเป็นกิจการที่อยูํในความอ านวยการของรัฐ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึง
เขียนแนวคิด ทฤษฎีเพื่อเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห๑เนื้อหาได๎ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงแผนที่ความคิดของการวิเคราะห๑แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอภิปรายผล 
 
 1) เพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11  ด๎านการพัฒนาสังคม 
และชุมชนของโครงสร๎างพ้ืนฐาน หรือบริการสาธารณะ ผลการประเมินพบวํา ข๎อมูลเชิงสถิติในปี 2550 – 
2555 สามารถสรุปได๎คือสภาพปัญหาของประเทศไทย ในเรื่องของน้ าในการท าเกษตรกรรมที่ยังพบ
ปัญหาอยูํในระดับสูงมาก ซึ่งครอบคลุม  3 ภูมิภาคของประเทศอันได๎แกํ ภาคกลาง ภาคเหนือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการศึกษาในเชิงลึกของงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าท าการเกษตร
พบวําปัญหาที่แท๎จริงไมํได๎อยูํที่การขาดแคลนน้ าท าการเกษตรเพียงประการเดียว แตํยังรวมถึงการบริหาร
จัดการน้ าท าการเกษตรทั้งระบบที่ ยังไมํสามารถที่เข๎าถึงในพ้ืนที่หํางไกลกับคลองสํงน้ า หรือคลอง
ชลประทานของหนํวยงานภาครัฐ และยังขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนกับหนํวยงานภาครัฐในการ
วางแผนบริหารจัดการน้ าท าการเกษตร (ฤทธิรงค๑ พิมพะสาลี,2550:86-88)  ในภาคเหนืองานงาน
ศึกษาวิจัยของ เจริญ เชาวน๑ประยูร (2548:56-57) ศึกษาในเรื่อง การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรในเขตลุํมแมํน้ าฝาง จังหวัดเชียงใหมํ ผลการศึกษาพบปัญหาและ
อุปสรรคในการบรหารจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือการเกษตรในลุํมแมํน ้าฝาง สํวนใหญํจะเป็นปัญหาที่เกิด
จากรัฐ ปัญหาที่เกิดจากชุมชน และปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล๎อม ด๎วยการที่เจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎อง
กับการจัดการทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร ด าเนินการปฏิบัติงานลําช๎า ประกอบกับนโยบายหรอกฎหมาย
ที่ออกมาใช๎ส าหรับการจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือการเกษตรไมํมี ประสิทธิภาพ น าไปใชในการแก๎ไขปัญหา
ไมํได๎ผลเทําที่ควร เกษตรกรในชุมชนได๎รับการจัดสรรน ้า ไมํทั่วถึง มีการตัดไมในปุา การบุกรุกพ้ืนที่ปา
ต๎นน ้า หรือการใช๎สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชแล๎ว ปลํอยปนเปีอนลงในแหลํง 'นาปริมาณมาก ปลํอยน ้า

การบริหารจัดการ 
งบประมาณ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
(บริการสาธารณะ/โครงสร๎างพืน้ฐาน) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ๎ภาคกลาง 

1) น้ าเพื่อการเกษตร 
2) การขยายตัวของเมือง 
3) อุตสาหกรรม 
4) ท่ีดินท ากิน 

 

1) การติดตํอสื่อสาร 1) น้ าเพื่อการเกษตร 
2) ถนน 
 

1) น้ าเพื่อการเกษตร 
2) ท่ีดินท ากิน 
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เสียและท้ิงขยะลงสูํแมํน ้าส าคลอง ท าให๎เกิด มลพิษทางน ้า ซึ่งเห็นได๎วําปัญหาการบริหารจัดการน้ าในการ
ท าการเกษตรของประชาชนตามภูมิภาคตํางๆ ยังมีปัญหาอยูํตาม ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 รัฐควรที่จะเข๎าไปวางแผนรํวมกับชุมชนในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือท า
การเกษตรเพ่ือให๎การพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานหรือการบริการสาธารณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดตามรูปแบบการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการตามหลักหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนและยังสอดคล๎องกับหลักประชาธิปไตยที่ใช๎ในการ
ปกครองประเทศอีกด๎วย 
 2) เพ่ือวิเคราะห๑แนวโน๎มและจัดท าข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12 ด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของโครงสร๎างพ้ืนฐาน หรือบริการสาธารณะ ผู๎วิจั ย
ขออภิปรายตามลักษณะของภูมิภาคของประเทศ ดังนี้ 
  ภาคกลาง ผลการศึกษาพบวํา ปัญหาที่พบจากการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-11 มีประเด็นที่พัฒนาอยูํ 4 ประการ ได๎แกํ  1) น้ าท าการเกษตร 2) การขยายตัว
ของเมือง 3) อุตสาหกรรม และ 4) ที่ดินท ากิน รัฐควรต๎องท าการพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎วย
อยํางเป็นระบบมากขึ้น ด๎วยการใช๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณที่
จัดสรรลงไป เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 ได๎เน๎นการขยายตัวเพ่ือรองรับ
การพัฒนาสังคมและชุมชนในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงการเน๎นการพึงพาตนเองมากขึ้นในหลัก
คิดของเศรษฐกิจพอเพียงจึงต๎องเรํงประชาสัมพันธ๑ของความรู๎และผลกระทบในการเปิดอาเซียนของ
ประเทศไทย ที่จะต๎องเผชิอญกับปัญหาของการไหลเข๎ามาของแรงงานข๎ามชาติที่จะเข๎ามาท างานใน
ประเทศไทย และผลตํอเนื่องคือการเกิดปัญหาชุมชนแออัด การวางแผนเรื่องการขยายตัวของเมืองจึง
กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งส าหรับในยุคอาเซียนที่จะมีการเข๎ามาของระบบทุนตํางชาติที่จะเข๎ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญในการวางแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12 ตํอไป 
  ภาคเหนือ ทิศทางของปัญหาภาคเหนือในเรื่องของด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของ
โครงสร๎างพ้ืนฐาน หรือบริการสาธารณะ มี 2 ประการคือ ปัญหาที่ดินท ากินและน้ าท าการเกษตร 
เนื่องจากการที่ประชาชนไมํมีความรู๎ในเรื่องของการบริหารจัดการพ้ืนที่ต๎นน้ าของประเทศ หรือการเข๎าไป
ท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ จึงสํงผลให๎ปัญหาน้ าส าหรับการท าเกษตรมีปัญหาแนวทางแก๎ไขอาจจะ
ต๎องใช๎การเข๎าไปพูดคุย แนะน าแนวทางหรือจัดการเรียนการสอนให๎มีความเหมาะสมกับประชาชนใน
พ้ืนที่ (ชาวเขาและกลุํมชาติพันธุ๑) ให๎ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษณ๑พ้ืนที่ต๎นน้ าเอาไว๎และปัญหาที่ดิน
ท ากิน ในภาคเหนือจากการศึกษาเอกสารพบวําประชาชนในภาคเหนือขาดเอกสารสิทธิในการถือครอง
ที่ดิน และที่ดินสํวนใหญํถูกซื้อจากกลุํมนายทุนมากข้ึนจึงท าให๎ชาวนาต๎องเชําที่ดินเพ่ือท าการเกษตร  
  ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ ปัญหาที่พบมี 2 ประการคือ ที่ดินท ากิน และถนน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่อยูํในเขตของความแห๎งแล๎งของภูมิศาสตร๑ จึงท าให๎การที่ดินสํวนใหญํไมํสามารถใช๎ท าการเกษตร
ได๎ ดังนั้น รัฐควรเน๎นการเข๎าไปปรับแก๎ ความคิดของชุมชนด๎วยการแนะน าการใช๎ที่ดินประกอบอชีพอยําง
อ่ืน อาทิเชํน การปลูกพืชที่ใช๎น้ าน๎อย รวมถึงการจัดสรรที่ดินให๎แกํประชาชนเพ่ือให๎ประชาชนท างานใน
พ้ืนที่ลดปัญหาการเคลื่อนย๎ายแรงงานเข๎าสูํเมือง การวางแผนการพัฒนาสังคม จะรวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ต๎องพึงพานโยบายของรัฐในการเข๎าไปก ากับดูแล เรื่องของสินค๎าทางเกษตรที่ต๎องมีการใช๎
มาตรฐานก าหนดราคาที่มีความชัดเจนและโปรํงใส 
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  ภาคใต๎ พบปัญหาที่ส าคัญ คือการสื่อสาร ในพ้ืนที่ภาคใต๎ปัญหาการสื่อสาร อันได๎แกํ 
บริการพ้ืนฐานโทรศัพท๑  รวมถึงระบบสื่อสารแบบออนไลน๑ อันเนื่องจากภูมิศาสตร๑ของประเทศที่มีความ
เป็นพ้ืนที่เขตภูเขาสลับกับที่ราบลุํม จึงท าให๎การติดตั้งระบบสื่อสารเป็นไปได๎ยาก จึงท าให๎ปัญหาการ
ติดตํอสื่อสารในชุนชนมีปัญหาจากผลการประเมิน รัฐอาจจะต๎องท าการจัดจ๎างผู๎รับเหมานอกมารับท างาน
แทนภาครัฐในการลงพ้ืนที่ส ารวจระบบการสื่อสารในภาคใต๎และยังรวมถึงปัญหาความมั่นคงของประเทศ
ที่ต๎องใช๎การควบคุมสัญญาณสื่อสารชนิดตํางๆ จึงอาจจะเป็นปัญหาที่ยากตํอการแก๎ไขและท าความเข๎าใจ
ตํอประชาชนในพื้นท่ีภาคใต๎ในเรื่องของสัญญาณการสื่อสารในพ้ืนที่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1) รัฐต๎องก าหนดทิศทางของแผนในการพัฒนาบริหารจัดการน้ าในการท าเกษตรกรรมของ
ประชาชน เนื่องจากผลการประเมินพบวํา แหลํงน้ าทางการเกษตรมีปัญหามากที่สุด ครอบคลุมถึง 3 
ภูมิภาคได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2)  รัฐควรก าหนดแผนพัฒนาที่ดินท ากินของประชาชนให๎มีความเสมอภาค และเทําเทียมกันใน
การใช๎สิทธิในพื้นที่ท ากินของชุมชนเพื่อลดปัญหาแรงงานเคลื่อนย๎ายเข๎าสูํเมืองใหญํ ควรเรํงที่จะพัฒนาใน
ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ เนื่องจากผลการประเมิน พบวํา พ้ืนที่ใน 2 ภูมิภาคมีปัญหาในเรื่อง
ที่ดินท ากินอยูํมาก 
 3) ส าหรับภาคใต๎จากผลการประเมิน พบวํา การติดตํอสื่อสารในชุมชนยังขาดการพัฒนามาก
ที่สุด เนื่องมาจากระบบสื่อสารที่ยังไมํทั่วถึงในพ้ืนที่ และปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่ภาคใต๎ ด๎วยการ
วําจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในด๎านระบบสื่อสารมาวิเคราะห๑สภาพปัญหาและหาแนวทางการแก๎ไขให๎เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ภาคใต๎ โดยให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (stakeholder) เข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางการวาง
แผนผังระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานในด๎านการสื่อสารที่จ าเป็นและมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ๑
ในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ” มีวัตถุประสงค๑ 2 ประการ 
คือ (1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห๑เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร๑อ่ืนๆ และ (2) เพ่ือสังเคราะห๑และสรุปองค๑ความรู๎แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ 
โดยประชากรและกลุํมตัวอยํางคือหนังสือและบทความจ านวน 12 เลํม/เรื่อง เครื่องมือในการวิจัยคือแบบ
ส ารวจและแบบสัมภาษณ๑ ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวํา แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) มีความแตกตํางจากแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม (OPA)  และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมํ (NPM) หลายประการ แตํกลับมี
ความเหมือนหรือคล๎ายคลึงกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ (NPA) เป็นอยํางมาก สาระส าคัญของ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS)  มี 7 ประการ คือ (1) บริการรับใช๎พลเมือง ไมํใชํลูกค๎า (2) 
การค๎นหาผลประโยชน๑สาธารณะ (3) เน๎นคุณคําความเป็นพลเมืองมากกวําการเป็นผู๎ประกอบการ (4) คิด
เชิงกลยุทธ๑ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (5) การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบได๎เป็นเรื่องส าคัญ (6) 
การให๎บริการมากกวําการก ากับทิศทาง และ (7) ให๎คุณคํากับคน ไมํใชํแคํผลิตภาพ  
ค าส าคัญ การสังเคราะห๑, การบริการสาธารณะแนวใหมํ, การจัดการภาครัฐแนวใหมํ 
 
Abstract 

 
This research on a synthesis of the New Public Service aims (1) to study and 

comparative analyze of the concept of the New Public Service and the other concepts 
of Public Administration, and (2) to synthesize and summarize the concept of the New 
Public Service. Population and sample was 12 books and articles. The instruments used 
were a survey and interview. Data were analyzed using content analysis. 

The research findings showed that the concept of the New Public Service (NPS) is 
significantly different from the Old Public Administration (OPA) and the New Public 
Management (NPM) in many respects. On the other hands, it is similar to the concept of 

https://th-mg61.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4240&s=1&pc=1&bucketId=0&nav=default&tabs=0&wideRail=0&stab=1392367414882/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4240&s=1&pc=1&bucketId=0&nav=default&tabs=0&wideRail=0&stab=1392367414895
https://th-mg61.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4240&s=1&pc=1&bucketId=0&nav=default&tabs=0&wideRail=0&stab=1392367414882/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=purple&bn=54_4240&s=1&pc=1&bucketId=0&nav=default&tabs=0&wideRail=0&stab=1392367414895


 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 446    - 

 

the New Public Administration (NPA). There are seven significances of the concept of the 
New Public Service (NPS) : (1) serving the citizens, not customers (2) searching for the 
public interest (3) value citizenship over entrepreneurship (4) thinking strategically and 
acting democratically (5) recognizing that accountability is not simple (6) serving rather 
than steering and (7) value people, not just productivity. 
Keyword:  Synthesis, New Public Service, New Public Management 
 
บทน า 

 
รัฐประศาสนศาสตร๑ (Public Administration) เป็นวิชาความรู๎วําด๎วยการบริหารรัฐกิจหรือการ

บริหารงานภาครัฐที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary Science) ซึ่งที่ผํานมาองค๑ความรู๎ทาง
รัฐประศาสนศาสตร๑มีพัฒนาการทางแนวคิดในแตํละยุคสมัยเรื่อยมา ตั้งแตํแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑
ดั้งเดิม (Old Public Administration : OPA) ที่เน๎นการบรรลุผลของการบริหารตามหลัก 3 E’s คือ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และประหยัด (Economy) มาสูํรัฐประศาสน
ศาสตร๑แนวใหมํ (New Public Administration : NPA) ที่เน๎นความรู๎ที่สอดคล๎องกับปัญหาสังคม 
(Social Relevant) ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Equity) คํานิยม (Values) ผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) และนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตํอมาเกิดแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมํ 
(New Public Management : NPM) ที่ให๎ความส าคัญการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ (Results Oriented) ที่
สามารถวัดผลส าเร็จได๎จากการมีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน การสร๎างระบบราชการให๎มีลักษณะเหมือนธุรกิจ
เอกชน (Business-like Approach) ที่น าวิธีการและเทคนิคทางเศรษฐศาสตร๑และบริหารธุรกิจมา
ประยุกต๑ใช๎ในภาครัฐ ซึ่งจากแนวคิดตํางๆ เหลํานี้ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงพัฒนาการและความหลากหลายใน
องค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑  

ชํวงปลายทศวรรษที่ 1990 ถึงต๎นทศวรรษที่ 2000 นักวิชาการจ านวนหนึ่งหันมาสนใจและ
พัฒนาแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (New Public Service : NPS) น าโดย Janet V. Denhardt 
and Robert B. Denhardt โดยเป็นแนวคิดในเชิงวิพากษ๑การจัดการภาครัฐแนวใหมํ (NPM) โดย
สาระส าคัญของ NPS จะเน๎นในเรื่องคุณคําความเป็นประชาธิปไตย ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน มองประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ไมํใชํลูกค๎า เน๎นคุณคําของการบริการมากกวําผลิตภาพ
การผลิต แตํอยํางไรก็ตามแนวคิดดังกลําวยังเป็นเรื่องเก่ียวกับคํานิยมที่ยังขาดการน าเสนอและเผยแพรํใน
วงกว๎าง ตลอดจนยังไมํมีข๎อสรุปที่ชัดเจนมากนัก ด๎วยเหตุนี้ การวิจัยโดยการสังเคราะห๑แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหมํ เพ่ือวิเคราะห๑ แยกแยะ และหาข๎อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํจึง
เป็นเรื่องทีม่ีความส าคัญและนําสนใจ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งการเพ่ิมพูนองค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ และ
ท าให๎องค๑ความรู๎เกี่ยวกับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํมีข๎อสรุปมีความชัดเจนมากขึ้น พร๎อมทั้งน า
ข๎อสรุปที่ได๎น าเสนอและเผยแพรํในวงกว๎างซึ่งนําจะกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอแวดวงวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร๑ตํอไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํมีวัตถุประสงค๑ 2 ประการ คือ 

(1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห๑เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดทางรัฐประศาสน
ศาสตร๑อื่นๆ และ (2) เพ่ือสังเคราะห๑และสรุปองค๑ความรู๎แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ  
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 
 การวิจัยท าให๎ได๎ผลการสังเคราะห๑และข๎อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ ซึ่ง
สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในทางการวิชาการและการปฏิบัติตํอไปได๎ และท าให๎เกิดการเพ่ิมพูนตลอดจน
จัดระบบองค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ในเรื่องแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ ซึ่งจะชํวยให๎
เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแนวใหมํที่สอดคล๎องต๎องกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยในสํวนเนื้อหาคือการศึกษาองค๑ประกอบและสาระส าคัญของ

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ รวมถึงแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร๑อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งแนวคิด
รัฐประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม รัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ และการจัดการภาครัฐแนวใหมํ โดยมีประชากร
ที่ใช๎ในการศึกษาคือหนังสือ ต ารา และบทความที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร๑ดังกลําว 
จ านวน 12 เลํม/เรื่อง โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในชํวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2555 ในสํวน
การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (content analysis) 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  

การศึกษาวิจัยเรื่องการสังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ มีประชากรในการ
ศึกษาวิจัยคือ เอกสาร ต ารา วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ๑ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ที่เกี่ยวกับแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหมํทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ โดยมีกลุํมตัวอยํางซึ่งผู๎วิจัยได๎คัดเลือกมาอยําง
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 12 เลํม/เรื่อง โดยใช๎หนังสือของ Robert B. Denhardt 
and Janet Vinzant Denhardt เรื่อง The New Public Service : Serving,  Not Steering เป็น
เอกสารหลักในการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ ในสํวนเครื่องมือในการวิจัยคือแบบส ารวจเอกสารและแบบ
สัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง โดยแบบส ารวจจะใช๎เพ่ือส ารวจองค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ตั้งแตํ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหมํ และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ สํวนแบบสัมภาษณ๑ใช๎ส าหรับการสัมภาษณ๑ความเห็นของ
ผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือหาข๎อสรุปที่สอดคล๎องกันกับผลการสังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ  

ส าหรับการเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ข๎อมูลนั้นเริ่มด๎วยการใช๎แบบส ารวจเพ่ือเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสารและสิ่งพิมพ๑อ่ืนๆ เกี่ยวกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม 
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมํ และแนวคิดการบริการสาธารณะ
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แนวใหมํ จากนั้นน าผลที่ได๎มาท าการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา  (content 
analysis) ให๎ได๎มาซึ่งสาระส าคัญ ความเหมือนและความแตกตํางของแนวคิดดังกลําว ตลอดจนได๎มาซึ่ง
ข๎อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ จากนั้นน าข๎อสรุปแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ
มาสร๎างแบบสัมภาษณ๑และน าไปใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลกับผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักวิชาการทาง
รัฐประศาสนศาสตร๑ที่มีต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํารองศาสตราจารย๑ แล๎วจึงน าความเห็นของ
ผู๎เชี่ยวชาญมาวิเคราะห๑และสรุปรํวมกับผลการสังเคราะห๑จนได๎มาซึ่งข๎อสรุปหรือสาระส าคัญของการ
บริการสาธารณะแนวใหมํ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  

การบริการสาธารณะแนวใหมํ (New Public Service : NPS) คือ ชุดของแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของการบริหารรัฐกิจภายใต๎ระบบการบริหารปกครองที่ให๎ความส าคัญกับการบริการสาธารณะ 
การบริหารปกครองแบบประชาธิปไตย และการสร๎างความผูกพันของพลเมือง ซึ่งปฏิเสธตรรกะที่เน๎น
ตลาดของกลุํมการจัดการนิยมหรือกลุํมการจัดการภาครัฐแนวใหมํ Robert B. Denhardt and Janet 
Vinzant Denhardt ผู๎ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํได๎กลําวไว๎
ในสํวนบทน าของหนังสือของเขาวํา “ข๎าราชการไมํได๎สํงมอบบริการสูํลูกค๎าแตํเขาสํงมอบประชาธิปไตย” 
(Denhardt and Denhardt, 2007 : xi) ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําNPS เป็นแนวคิดของนักรัฐประศาสนศาสตร๑
สายรัฐศาสตร๑ ที่ให๎ความส าคัญกับเรื่องคุณคําหรืออุดมการณ๑ โดยเฉพาะคุณคําความเป็นประชาธิปไตย
มากกวําเรื่องประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ NPS เป็นแนวคิดที่อยูํบนพ้ืนฐานของคํานิยมประชาธิปไตย 
(value of democracy) ความเป็นพลเมือง (citizenship) และผลประโยชน๑สาธารณะ (public 
interest) ส าหรับแนวคิดพ้ืนฐานหรือรากฐานของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํนั้น ประกอบด๎วย
รากฐาน 4 ประการหลัก คือ (1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง (Theories of Democratic Citizenship) 
(2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (Models of Community and Civil Society) (3) มนุษย๑นิยม
องค๑การและรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ (Organizational Humanism and the New Public 
Administration) และ (4) รัฐประศาสนศาสตร๑หลังสมัยใหมํ (Postmodern Public Administration)  

ในสํวนสาระส าคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) นั้น พบวํา NPS เป็นแนวคิด
ที่ตีความและวิพากษ๑แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑ในอดีต โดยเฉพาะการวิพากษ๑แนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหมํ (NPM) ตามทัศนะของ David Osborne และ Ted Gaebler ในเรื่อง Reinventing 
Government ซึ่งได๎ถูกหยิบยกมาท าการวิพากษ๑ ตีความ และสรุปออกมาเป็นสาระส าคัญของแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) 7 ประการ คือ (1) บริการรับใช๎พลเมือง ไมํใชํลูกค๎า (Serve Citizens, 
Not Customers) (2) เน๎นการค๎นหาผลประโยชน๑สาธารณะ (Seek the Public Interest) (3) เน๎นคุณคํา
ความเป็นพลเมืองมากกวําการเป็นผู๎ประกอบการ (Value Citizenship over Entrepreneurship) (4) 
คิดเชิงกลยุทธ๑ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (Think Strategically, Act Democratically) (5) การตระหนัก
ในความสามารถรับผิดชอบได๎เป็นเรื่องส าคัญ (Recognize that Accountability Is Not Simple) (6) 
การให๎บริการมากกวําการก ากับทิศทาง (Serve Rather than Steer) และ (7) ให๎คุณคํากับคน ไมํใชํแคํ
ผลิตภาพ (Value People, Not Just Productivity)  
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จากสาระส าคัญของการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) ทั้ง 7 ประการ จะพบวํา แม๎จะเป็น
แนวคิดเชิงวิพากษ๑แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมํ (NPM) โดยเฉพาะการวิพากษ๑ Reinventing 
Government แตํก็ไมํได๎วิพากษ๑สาระส าคัญทั้งหมด โดยมีการเลือกประเด็นหลักๆ มาท าการวิพากษ๑ 
โดยเฉพาะการมองผู๎รับบริการเป็นพลเมืองไมํใชํลูกค๎า การให๎คุณคํากับความเป็นพลเมืองมากกวําการเป็น
ผู๎ประกอบการ ความรับผิดชอบตํอสังคมมากกวําตลาดหรือลูกค๎า การให๎ความส าคัญกับคนมากกวําผลิ ต
ภาพ และการบริการรับใช๎มากกวําการก ากับทิศทางแล๎วปลํอยให๎เอกชนเข๎ามาด าเนินการแทน และเมื่อ
เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร๑อ่ืนๆ  จากการ
สังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (New Public Service : NPS) นั้นพบวํามีความแตกตําง
จากแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม (Old Public Administration : OPA) และแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management : NPM) อยูํหลายประการ ซึ่งสอดคล๎องกับทัศนะ Robert 
B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt ที่ย้ าวํา NPS นั้นมีความแตกตํางจาก OPA และ NPM 
ขณะที่แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ (New Public Administration : NPA) ซึ่งเป็นรากฐานหนึ่ง
ของ NPS นั้นเป็นแนวคิดที่มีความเหมือนหรือคล๎ายคลึงกับ NPS เป็นอยํางมาก ในสํวนการเปรียบเทียบ 
NPS กับ OPA NPA และ NPM นั้นมีประเด็นการเปรียบเทียบ 7 ประเด็นมุมมอง ดังนี้ 
 1. มุมมองต่อประชาชน OPA มองประชาชนเป็นผู๎รับบริการ (client) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากราก
ศัพท๑ค าวํา “client” จากภาษาลาตินแล๎วมาจากค าวํา “cliens” ที่หมายถึงการพ่ึงพา (dependent) 
หรือเป็นผู๎ตาม (follower) (Denhardt and Denhardt, 2007 : 57) ผู๎รับบริการจึงเป็นผู๎คอยรับการ
ชํวยเหลือจากรัฐบาล การให๎บริการตํางๆ จึงอยูํในการควบคุมของรัฐวําจะจัดบริการใดให๎กับผู๎รับบริการ
บ๎าง สํวน NPM มองผู๎รับบริการสาธารณะเป็นลูกค๎า (customer) หรือผู๎บริโภค (consumer) เชื่อวําคน
จะตัดสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน๑ที่ตนจะได๎รับสูงสุด การจัดบริการสาธารณะจึงต๎องค านึงถึงความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค๎าเหมือนกับการเป็นลูกค๎าของธุรกิจเอกชน การบริหารและการบริการตํางๆ ของรัฐจึง
ต๎องขับเคลื่อนโดยเน๎นการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า (customer-driven) ขณะที่ NPA และ 
NPS มองประชาชนเป็นพลเมือง (citizen) ที่มีสิทธิอ านาจและมีฐานะเป็นเจ๎าของรัฐบาล และเป็นเจ๎าของ
การบริการสาธารณะตํางๆ การบริการตํางๆ แกํประชาชนต๎องอยูํบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ
กํอให๎เกิดความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) การบริการสาธารณะจัดเป็นผลประโยชน๑สาธารณะ
อยํางหนึ่งที่พลเมืองต๎องมีบทบาทอยํางส าคัญรํวมกับนักบริหารรัฐกิจในการก าหนดผลประโยชน๑และ
บริการสาธารณะตํางๆ เหลํานั้นขึ้นมา  

2. มุมมองต่อผลประโยชน์สาธารณะ OPA เชื่อวํานักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู๎
ก าหนดนโยบายสาธารณะหรือผลประโยชน๑สาธารณะ ในขณะที่นักบริหารรัฐกิจหรือข๎าราชการจะเป็น
ผู๎น านโยบายสาธารณะนั้นไปปฏิบัติโดยจะต๎องยึดหลักความเป็นกลาง (neutrality) และประสิทธิภาพ 
(efficiency) ผลประโยชน๑สาธารณะจึงถูกก าหนดขึ้นโดยนักการเมืองซึ่งจะสํงตํอผลประโยชน๑นั้นในรูป
นโยบายและแผนเพ่ือให๎ข๎าราชการน าไปปฏิบัติ สํวน NPM ได๎น าแนวคิดทางด๎านการตลาด ทางเลือก
สาธารณะ และการจัดการภาคธุรกิจมาใช๎ในการบริหารงานภาครัฐ โดยรัฐบาลเปรียบเสมือนตลาด 
(market like) ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค๎า (customer) ลูกค๎าจึงสามารถตัดสินใจเลือกสินค๎าและ
บริการได๎บนพ้ืนฐานของผลประโยชน๑สํวนตัว แนวคิดนี้จึงให๎ความส าคัญกับทางเลือกหรือผลประโยชน๑
ของแตํละบุคคลมากกวําผลประโยชน๑สาธารณะ ขณะที่ NPA และ NPS ตํางก็ให๎ความส าคัญกับเรื่อง
ผลประโยชน๑สาธารณะเป็นอยํางยิ่ง โดยมองวําในการค๎นหาผลประโยชน๑สาธารณะต๎องอาศัยการมีสํวน



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 450    - 

 

รํวมจากภาคประชาชน โดยต๎องเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว (active citizen) ที่ต๎องเป็นผู๎ที่
รํวมกับนักบริหารรัฐกิจก าหนดความหมาย ประเภทและขอบเขตของผลประโยชน๑สาธารณะผําน
กระบวนการสนทนา (dialogue) การถกแถลงหรือปรึกษาหารือ (deliberation) การด าเนินการใน
ลักษณะนี้น ามาซึ่งการสร๎างประชาธิปไตยของพลเมืองรูปแบบใหมํที่เรียกวํา “ประชาธิปไตยแบบถก
แถลง” (deliberation democracy) หรือเป็นการบริหารปกครองที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครอง
ตนเอง (participatory self-governance) ผลประโยชน๑สาธารณะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลําวนี้จึง
เป็นผลโยชน๑สํวนรวมที่แตกตํางจากสิ่งที่เป็นผลประโยชน๑ของแตํละบุคคล 

3. มุมมองต่อคุณค่าความเป็นพลเมืองและบทบาทของนักบริหารรัฐกิจ OPA ให๎ความส าคัญ
กับบทบาทของรัฐบาลและนักบริหารรัฐกิจในการด าเนินกิจการของรัฐด๎วยตนเอง การมีสํวนรํวมในการ
บริหารปกครองของประชาชนกระท าได๎โดยผํานกระบวนการเลือกตั้งตัวแทนเข๎าไปท าหน๎าที่แทนตนเอง
ในรัฐบาล หลังจากการเลือกตั้งแล๎วจึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมทาง
การเมืองการบริหารได๎อีก เพราะตามแนวคิดนี้ถือวําประชาชนได๎มอบอ านาจในการตัดสินใจให๎แกํตัวแทน
ของตนไปท าหน๎าที่แทนแล๎ว ดังนั้น ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเสมือนผู๎รอรับบริการ (client) จากรัฐแตํ
เพียงอยํางเดียว สํวน NPM ได๎ประยุกต๑หลักการจัดการภาคธุรกิจเข๎ามาใช๎ในการบริหารกิจการของรัฐ 
สํงผลให๎บทบาทของนักบริหารรัฐกิจที่ปฏิบัติการเองในทุกเรื่องมาเป็นผู๎ถือหางเสือหรือก ากับทิศทาง 
(steering) ใช๎แนวคิดการตลาดและทางเลือกสาธารณะถํายโอนอ านาจในการสํงมอบบริการสินค๎าและ
บริการของรัฐสูํประชาชนไปให๎หนํวยงานภาคเอกชนหรือรับด าเนินการแทน (privatization) เพ่ือให๎เกิด
การแขํงขัน (competition) ในการจัดบริการสาธารณะ บทบาทของนักบริหารรัฐกิจจึงเปลี่ยนเป็นจาก
ผู๎ด าเนินการเองเป็นผู๎ที่คอยก ากับดูแลหรือก าหนดทิศทางให๎เอกชนด าเนินการ ขณะที่ NPA มองนัก
บริหารรัฐกิจในฐานะเป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลง คอยกระตุ๎นให๎เกิดการมีสํวนรํวมหรือการเป็นพลเมืองที่
ตื่นตัว ซึ่งเหมือนๆ กับ NPS ที่ให๎ความส าคัญกับความเป็นพลเมืองที่จะต๎องมีความผูกพันเกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ บทบาทของนักบริหารรัฐกิจจึงไมํใชํทั้งผู๎ท าเอง ผู๎ก ากับดูแล ถือหางเสือ
หรือก าหนดทิศทางหรือเป็นเพียงผู๎ประกอบการ แตํต๎องปรับบทบาทมาเป็นผู๎ท าหน๎าที่สนับสนุนให๎
ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารปกครอง 

4. มุมมองต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ OPA ถือวําการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation) เป็นเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่ต๎องรัฐต๎องด าเนินเพ่ือน าสํงสินค๎าและบริการสูํ
ประชาชนในฐานะผู๎รับบริการจากรัฐ ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเน๎น “ประสิทธิภาพ” 
(efficiency) ซึ่งต๎องการวิธีการที่ดีที่สุด (the best way) ในลักษณะที่เป็นการด าเนินการแบบรวมศูนย๑
อ านาจสั่งการอยํางเป็นขั้นตอนจากระดับนโยบายเบื้องบนไปสูํระดับปฏิบัติการผํานไปจนถึงผู๎รับบริการ  
นักบริหารรัฐกิจจึงมีหน๎าที่ในการน านโยบายตํางๆ ที่ได๎ก าหนดแล๎วไปปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการ กฎหมาย 
ระเบียบการตํางๆ ที่ก าหนดไว๎แล๎วด๎วยความเป็นกลางและความเป็นมืออาชีพ สํวน NPM มองวําการ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นไมํใชํเรื่องที่รัฐต๎องไปด าเนินการเองโดยตรง หากแตํเป็นเรื่องของ
ระบบกลไกตลาดโดยอาศัยพลังและแรงจูงใจของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ไปสูํความส าเร็จ รัฐท าหน๎าที่เป็นแตํเพียงผู๎ก าหนดและควบคุมทิศทางการด าเนินการเทํานั้น เชํน การแปร
สภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน (privatization) และการผลิตรํวมกันระหวํางรัฐกับ เอกชน 
(coproduction) เป็นต๎น สํวน NPA แม๎ยังเห็นวําหนํวยงานของรัฐและข๎าราชการคือผู๎ที่มีบทบาทหลักใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ แตํก็ต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการ
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ดังกลําวให๎เพ่ิมมากข้ึนด๎วย ขณะที่ NPSได๎เสนอวําในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นจะต๎องให๎ความส าคัญกับ
การสร๎างความผูกพันหรือการเข๎ามามีสํวนรํวมของพลเมือง (citizen engagement) ตลอดจนการสร๎าง
ชุมชน (community building) ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต๎องเหมาะสมและจ าเป็นตํอการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตินี้ ประชาชนจึงไมํใชํมีฐานะเป็นแตํเพียง
ผู๎รับบริการหรือลูกค๎าอีกตํอไป หากแตํเป็นผู๎ที่เข๎ามามีสํวนรํวนในการด าเนินการอยํางแท๎จริง 

5. มุมมองต่อความสามารถรับผิดชอบได้ OPA เน๎นการท างานที่ยึดกฎระเบียบ กฎหมาย สาย
บังคับบัญชา หลีกเลี่ยงการใช๎ดุลยพินิจ การท างานเป็นไปตามขั้นตอนและโครงสร๎างองค๑การ จึงมีความ
รับผิดชอบตํองาน ผู๎บังคับบัญชา และตํอหนํวยงานมากกวํารับผิดชอบตํอพลเมือง ความรับผิดชอบได๎ตาม
แนวคิดนี้จึงเป็นความรับผิดชอบที่เป็นทางการ ตามโครงสร๎าง กระบวนการ กฎระเบียบ และกฎหมาย
เป็นส าคัญ สํวน NPM มีการน าวิธีการและรูปแบบธุรกิจเข๎ามาใช๎ในภาครัฐ จุดเน๎นของความรับผิดชอบ
ตามแนวคิดนี้อยูํที่มาตรฐานผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ๑เป็นส าคัญ เน๎นความรับผิดชอบตํอลูกค๎า 
(customers) นักบริหารรัฐกิจต๎องเสนอทางเลือกให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจ สํงเสริมให๎เกิดการแปรรูป
กิจกรรมของรัฐให๎เป็นกิจกรรมของเอกชน (privatization) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบได๎ที่
อยูํในขอบเขตของรัฐไปสูํเอกชน (shifts accountability from public to private) ขณะที่ NPA และ 
NPS มีมุมมองตํอความรับผิดชอบได๎ที่คล๎ายๆ กัน กลําวคือ  NPA มุํงเน๎นให๎นักบริหารรัฐกิจบริหารงาน
และให๎บริการที่รับผิดชอบตํอสังคม มองประชาชนในฐานะพลเมืองและต๎องการแก๎ไขปัญหาเพ่ือ
เสริมสร๎างความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) เน๎นคํานิยมในการบริหารแบบประชาธิปไตย และ
ความรับผิดชอบได๎โดยเน๎นย้ าจริยธรรมทางการบริหารและจุดเน๎นการรับผิดชอบได๎อยูํที่ประชาชนที่
สามารถตรวจสอบนักการเมืองและระบบราชการได๎ตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย ส าหรับ NPS ได๎
อธิบายย้ าให๎เห็นถึงความส าคัญของความรับผิดชอบได๎ (accountability) วําเป็นสิ่งที่นักบริหารรัฐกิจต๎อง
ให๎ความส าคัญมากกวําเรื่องของการตลาด ภาครัฐควรสนใจตํอเรื่องของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ คํานิยมของ
ชุมชน บรรทัดฐาน คํานิยมทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และผลประโยชน๑ของพลเมือง ความ
รับผิดชอบได๎ไมํใชํเรื่องงํายที่เป็นแคํประสิทธิภาพและมาตรฐานแบบการตลาดที่มุํงตอบสนองและ
รับผิดชอบตํอของลูกค๎า (customer) เทํานั้น นักบริหารรัฐกิจควรรับผิดชอบตํอผลประโยชน๑สาธารณะ
มากไปกวําผลประโยชน๑ของลูกค๎า และต๎องจัดบริการสาธารณะตามที่พลเมืองเรียกร๎องมากกวําการค านึง
เรื่องต๎นทุน 

6. มุมมองต่อการจัดบริการสาธารณะ OPA มีลักษณะเป็นการจัดการโดยฝุายบริหาร 
(executive management) โดยรวมอ านาจและความรับผิดชอบไว๎ที่สํวนกลาง การจัดบริการสาธารณะ
จึงอยูํในโครงสร๎างองค๑การที่เน๎นสายการบังคับบัญชา เน๎นการสั่งการและผู๎ ปฏิบัติงานก็ต๎องเชื่อฟัง
ผู๎บริหารหรือหัวหน๎างานแบบที่ไมํอาจโต๎แย๎งหรือตั้งค าถามได๎ นักบริหารรัฐกิจให๎ความส าคัญกฎระเบียบ
มากกวําการบริการประชาชน ท าให๎การจัดบริการสาธารณะในยุดดั้งเดิมถูกมองวําลําช๎า (red tape) และ
ขาดประสิทธิภาพ สํวน NPM มีลักษณะเป็นการประกอบการและจัดท าแบบเอกชนน ารูปแบบการจัดการ
แบบตลาดมาใช๎กับการจัดบริการสาธารณะ  มุํงเรื่องประสิทธิภาพและต๎นทุนในการจัดบริการสาธารณะ 
ให๎ความส าคัญกับการตอบสนองตํอผลประโยชน๑สํวนบุคคลของแตํละคนตามทฤษฎีทางเลือกสาธารณะที่
มุํงเพ่ิมทางเลือกและสร๎างความพึงพอใจสูงสุดให๎แกํลูกค๎า โดยภาครัฐมีบทบาทในการก ากับดูแลหรือ
ก ากับทิศทางการจัดบริการสาธารณะของธุรกิจภาคเอกชน ขณะที่ NPA และ NPS มีมุมมองตํอการ
จัดการบริการสาธารณะที่ใกล๎เคียงกัน โดย NPA เน๎นการจัดบริการสาธารณะให๎เกิดความเสมอเป็นธรรม 
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ใช๎แนวคิดความมีภาวะผู๎น าของนักบริหารรัฐกิจในฐานะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎องค๑การภาครัฐ
จัดบริการสาธารณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ให๎ความส าคัญกับการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให๎
ประชาชนมามีสํวนรํวมในการจัดบริการสาธารณะ สํวน NPS ยังคงเน๎นเรื่องความเป็นธรรม และ
จัดบริการสาธารณะโดยภาครัฐมากกวําการเป็นแคํผู๎ควบคุมก ากับทิศทางแล๎วให๎เอกชนด าเนินการ โดยนัก
บริหารรัฐกิจเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญในการชํวยเหลือพลเมืองให๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และบอกในสิ่งที่ตนต๎องการ บทบาทของภาวะผู๎น าของนักบริหารรัฐกิจในการจัดบริการสาธารณะคือ ชํวย
ให๎ชุมชนและพลเมืองเข๎าใจในศักยภาพและสิ่งที่พวกเขาและชุมชนต๎องการจริงๆ แล๎วน าความต๎องการนั้น
มาจัดบริการสาธารณะให๎แกํพลเมืองตํอไป 

7. มุมมองต่อคุณค่าของคน OPA มองคนแบบทฤษฎี X เน๎นการควบคุมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เชื่อวําคนจะท างานให๎ก็ตํอเมื่อได๎รับเงินเดือนคําจ๎าง และเมื่อคนงานท า งาน
ได๎ผลงานที่ไมํดีก็จะถูกลงโทษและการท างานมักเป็นท าตามค าสั่งมากกวํามีความคิดสร๎างสรรค๑ ในสํวน
มุมมองเรื่องของผลิตภาพนั้น ประสิทธิภาพถูกวัดโดยเปรียบเทียบต๎นทุนกับผลผลิต ผลิตภาพ 
(productivity) ของงานมีความส าคัญมากกวําคุณคําของคน คนถูกมองวําเป็นต๎นทุนอยํางหนึ่ งใน
กระบวนการผลิต การท างานเน๎นประสิทธิภาพโดยไมํได๎มองถึงคุณภาพชีวิตระยะยาวของมนุษย๑ใน
องค๑การ และไมํได๎ค านึงถึงมิติในเรื่องชุมชนและพลเมือง ประเด็นที่เกี่ยวกับ ชุมชน ภาคพลเมือง และ
ความเป็นประชาธิปไตยจึงตกอยูํภายใต๎พ้ืนที่ของการเมือง และอยูํภายนอกพ้ืนที่ของการบริหารรัฐกิจ 
สํวน NPM ก็ยังเป็นแนวคิดที่มุํงการเพ่ิมผลิตภาพมากกวําที่จะเน๎นคุณคําของคน โดยใช๎ทฤษฎีทางเลือก
สาธารณะ ทฤษฎีผู๎วําจ๎างและตัวแทน โดยได๎อธิบายพฤติกรรมมนุษย๑ภายใต๎การอธิบายแบบเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร๑ ใช๎การจูงใจโดยตัวเงินและแรงจูงใจในผลประโยชน๑สํวนตนเป็นตัวกระตุ๎นเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
ในการผลิตเป็นส าคัญ โดยให๎ความส าคัญตํอมิติของชุมชนและการมีสํวนรํวมของพลเมืองคํอนข๎างน๎อย 
ขณะที่ NPA และ NPS มองคนแบบทฤษฎี Y โดย NPA เน๎นการให๎คุณคํากับคนมากกวําผลผลิต 
โดยเฉพาะกับกลุํมคนที่เสียเปรียบหรือด๎อยโอกาสในสังคม พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎คนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การบริหารภาครัฐเพ่ิมมากขึ้นด๎วย สํวน NPS ซึ่งเน๎นการให๎คุณคํากับการบริการสาธารณะ ให๎คุณคํากับ
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค การตอบสนอง การให๎ความเคารพ พันธะสัญญา ซึ่งไมํเน๎นเรื่อง
ประสิทธิภาพ นักบริหารรัฐกิจต๎องตระหนักในการให๎บริการโดยตั้งอยูํบนวิถีของประชาธิปไตย การมี
ตัวตนอยูํของนักบริหารรัฐกิจไมํใชํเป็นไปเพ่ือท างานตามโครงสร๎างในฐานะลูกจ๎างในระบบตลาด แตํนัก
บริหารรัฐกิจต๎องมีสํวนรํวมในการบริหาร มีการสร๎างแรงจูงใจที่มากไปกวําการจํายเงินหรือความมั่นคง 
การบริหารรัฐกิจต๎องมุํงไปที่การสร๎างชีวิตความเป็นอยูํที่ดียิ่งขึ้นของพลเมืองมากกวําผลิตภาพหรือ
ประสิทธิภาพการบริหาร   

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑
ในยุคตํางๆ จะเห็นได๎วํา NPS มีความเหมือนกับ NPA คํอนข๎างมาก ขณะที่จะมีความแตกตํางกับ OPA 
และ NPM หลากหลายประการ โดยสามารถสรุปความเหมือนและความแตกตํางของ NPS กับแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร๑อ่ืนๆ ได๎ 3 ประการหลัก คือ (1) NPS ให๎ความส าคัญกับพลเมือง (citizen first) 
ผลประโยชน๑สาธารณะ (public interest) ความเป็นประชาธิปไตย (democratic) ความสามารถในความ
รับผิดชอบได๎ตํอพลเมือง (accountability) การเจรจาตํอรองเพ่ือหาข๎อสรุปและพันธสัญญาตํอพลเมือง
และชุมชน (community) เพ่ือกระจายผลประโยชน๑สาธารณะนั้นไปสูํสังคมอยํางแท๎จริง ขณะที่ OPA ยัง
มองประชาชนเป็นเพียงผู๎รอรับบริการจากรัฐ (client) เน๎นการบริหารภายในมากกวําภายนอก ยัง
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ค านึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดเป็นคํานิยมหลักในทางการบริหาร จัดองค๑การแบบ
ทางการที่เน๎นสายการบังคับบัญชา ผลประโยชน๑สาธารณะถูกก าหนดโดยฝุายการเมืองและข๎าราชการ
ประจ า หรือก าหนดไว๎แล๎วในนโยบายและกฎหมายตํางๆ ความรับผิดชอบได๎เป็นเรื่องของผู๎เชี่ยวชาญและ
นักบริหารระดับสูง กระบวนการตัดสินใจตํางๆ จึงถูกผูกขาดอยูํในกลุํมนักการเมืองและข๎าราชการ 
พลเมืองหรือประชาชนจึงเข๎ามามีสํวนรํวมได๎ในระดับที่จ ากัด การปฏิบัติงานก็เป็นไปกฎเกณฑ๑ 
กฎระเบียบ จนสํงผลให๎เกิดการท างานที่ขาดประสิทธิภาพและลําช๎า ข๎าราชการก็ขาดแรงจูงใจในการ
ท างานและถูกปิดกั้นในความคิดสร๎างสรรค๑ (2) NPS กับ NPA มีสาระส าคัญและคํานิยมพ้ืนฐานที่
คล๎ายคลึงกันมาก ไมํวําจะเป็นการเน๎นการมีสํวนรํวมของพลเมือง ความเป็นประชาธิปไตย บทบาทของ
นักบริหารรัฐกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคม คํานิยมการบริหารที่ไมํใชํเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัดเทํานั้น แตํยังให๎ความส าคัญกับเรื่องความเสมอภาค เป็นธรรม ความรับผิดชอบได๎ จริยธรรม
ในการบริหาร ซึ่งความคล๎ายคลึงกันนี้ท าให๎มองได๎วําแนวคิดทั้งสองเป็นกลุํมแนวคิดเดียวกัน เป็นแนวคิด
เชิงปทัสถานที่ปฏิเสธปฏิฐานนิยมทางตรรกะ (anti-logical positivism) เหมือนกัน เพียงแตํ NPS มา
ขยายรายละเอียดของ NPA เพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเด็นเทํานั้น โดย NPS มีระดับในเรื่องการค๎นหาความ
ต๎องการหรือความจ าเป็นของพลเมือง ตลอดจนเรื่องประชาธิปไตยที่มีระดับที่เพ่ิมมากขึ้นกวํา NPA และ 
(3) NPS กับ NPM มีความแตกตํางกันเป็นอยํางยิ่ง เพราะความตั้งใจของ NPS ในการเป็นแนวคิดหรือ
วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ NPM ตั้งแตํที่ NPS ไมํเห็นด๎วยที่จะมองประชาชนเป็นลูกค๎าเหมือน NPM แตํกลับ
เห็นวําประชาชนคือพลเมืองที่ต๎องการผลประโยชน๑ของสํวนรวมหรือผลประโยชน๑ระยะยาวมากกวํา
ผลประโยชน๑สํวนตนหรือผลประโยชน๑ระยะสั้น ในการบริการสาธารณะนักบริหารรัฐกิจก็เป็นเพียง
ผู๎รับผิดชอบรํวมหาใชํผู๎ประกอบการหรือเจ๎าของกิจการไมํ ประสิทธิภาพและผลิตภาพไมํใชํเรื่องที่มี
ความส าคัญมากไปกวําความเสมอภาค เป็นธรรม และความรับผิดชอบได๎ของภาครัฐ โดยเห็นวําคํานิยมใน
เรื่องความเป็นธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบได๎ตํางหากที่เป็นเปูาหมายของการบริการสาธารณะ 
การบริการของรัฐไมํได๎เป็นการสํงมอบสินค๎าหรือบริการให๎แกํพลเมืองเทํานั้นแตํมันคือการสํงมอบความ
เป็นประชาธิปไตยไปสูํพลเมือง ซึ่งแนวคิดตํางๆ เหลํานี้ของ NPS แตกตํางจากแนวคิด NPM เป็นอยําง
มาก 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
อภิปรายผล 
NPS เป็นแนวคิดเชิงปทัสถานเน๎นการวิพากษ๑ และมีลักษณะเป็นวาทกรรม (discourse) ที่มีเปูา

มายของการน าเสนอเพ่ือการวิพากษ๑วิจารณ๑แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑อ่ืนๆโดยเฉพาะ  NPM ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ได๎อาศัยรูปแบบการบริหารมาจากภาคเอกชนมาใช๎ NPS กับ NPM จึงเป็นแนวคิดที่มีความ
ขัดแย๎งกันอยํางชัดเจน ทั้งในเรื่องที่มาของการสร๎างองค๑ความรู๎ ญาณวิทยา ทัศนคติในการมองประชาชน 
การใช๎กลไกและโครงสร๎างในการจัดบริการ จุดเน๎นเกี่ยวกับแนวคิดผลประโยชน๑สาธารณะ บทบาทของ
รัฐบาล ความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได๎วํา  NPS มีจุดยืนที่แตกตํางอยําง
ชัดเจนกับ NPM ในขณะที่อีกด๎านหนึ่ง NPS ได๎มีสํวนที่คล๎ายคลึงกับ NPA โดยมีที่มาและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับความเป็นประชาธิปไตย การให๎ความส าคัญกับหลักความรับผิดชอบได๎ ผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 
และการค านึงถึงการกระจายผลประโยชน๑สาธารณะไปสูํสังคมและชุมชนโดยให๎คุณคํากับกระบวนการการ
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มีสํวนรํวมกับภาคพลเมือง ซึ่งโดยพ้ืนฐานทางความคิดแล๎ว NPS และ NPA มีรากฐานและที่มาที่
คล๎ายคลึงกันและมีลักษณะที่ส าคัญรํวมกันทางญาณวิทยาคือการได๎ซึ่งความรู๎มาแบบปทัสถาน 
(normative) ซึ่งแตกตํางจาก OPA  และ NPM ที่มลีักษณะเป็นแบบปฎิฐานนิยม (positivist) มากกวํา 

  ในสํวนของการได๎รับการยอมรับในแวดวงรัฐประศาสนศาสตร๑และความแข็งแกรํงของทฤษฎี
และแนวคิดนั้น NPS ยังมีความคลุมเครือและคงมีปัญหาในด๎านยอมรับและรับรู๎จากแวดวงวิชาการ โดยมี
ลักษณะเป็นวาทกรรมที่ยังหํางไกลการปฏิบัติ มุํงเน๎นในเชิงคุณคําหรือคํานิยมมากกวําการน าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ได๎ในทางการบริหารรัฐกิจ นักวิชาการที่ยอมรับ NPS สํวนใหญํล๎วนมาจากนักวิชาการสาย
รัฐศาสตร๑ ที่มุํงเน๎นคํานิยมและอุดมการณ๑ประชาธิปไตย ขณะที่กระแสหลักในการบริหารภาครัฐยังคง
วนเวียนอยูํกับวิธีการและเทคนิคของ NPM ที่จับต๎องได๎มากกวํา NPS ไมํสามารถที่จะเสนอแนวคิดและ
เหตุผลที่สามารถหักล๎างแนวคิดกระแสหลักดังกลําวได๎ จึงไมํได๎การยอมรับและสนใจจากแวดวงวิชาการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร๑มากนัก โดยเห็นได๎จากหนังสือ ต ารา และงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร๑
เกี่ยวกับ NPS ยังมีน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดกระแสหลักอยําง NPM  

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
(1) ควรน าคํานิยมของ NPS ไปใช๎โดยผสมผสานกับวิธีการและเทคนิคของการจัดการภาครัฐแนว

ใหมํ  
(NPM) เพ่ือให๎เกิดการบริหารภาครัฐที่สอดคล๎องกับอุดมการณ๑และคํานิยมประชาธิปไตยและสามารถ
วัดผลส าเร็จได๎อยํางชัดเจน 

(2) การน าไปใช๎ในการเรียนการสอนหรือทางการศึกษาควรน าเสนอในลักษณะพัฒนาการ
แนวคิดทาง 

รัฐประศาสนศาสตร๑กํอนการวิเคราะห๑เปรียบเทียบและสรุปให๎เห็นถึงความเหมือนและความแตกตํางของ
แนวคิดแตํละยุค และควรเน๎นย้ าให๎เห็นวํา NPS แตกตํางจาก NPM อยํางไร 
  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นที่ NPS ยังไมํสามารถน าเสนอได๎อยํางชัดเจน คือ เรื่องคํานิยมหรือ

คุณคํา 
ทางการบริหาร เชํน ผลประโยชน๑สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม จริยธรรมทางการบริหาร เพ่ือให๎
ทราบวําคุณคําเหลํานี้จะนิยามให๎ชัดเจนหรือเป็นที่ยอมรับได๎อยํางไร จะใช๎เกณฑ๑ใดวัดคุณคําเหลํานี้ได๎
อยํางเป็นรูปธรรม 

(2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าสาระส าคัญหรือหลักการของ NPS เชื่อมโยงไปสูํการปฏิบัติ 
เพ่ือให๎ 

ทราบวําหลักการหรือสาระส าคัญตํางๆ นั้นสามารถน าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

E-mail: airawee.w@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาลักษณะและปัจจัยตํอการพ่ึงตนเองของชุมชน            
คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีกลุํมเปูาหมายในการศึกษา
คือ ประธานชุมชนคลองลัดมะยม คณะการการชุมชน ประชากรภายในชุมชน และ บุคคล หนํวยงาน
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนคลองลัดมะยมจ าแนกได๎ 4 ด๎าน คือ 1.ด๎านเศรษฐกิจ 2. ด๎านการเกษตร 3. ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ 
4. ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ท าให๎ชุมชนคลองลัดมะยมพ่ึงตนเองได๎ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได๎แกํ 
ผู๎น าชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากรชุมชน การรวมกลุํม และ ความเชื่อมั่นในคํานิยม ศาสนา 
วัฒนธรรม และเอกลักษณ๑ของชุมชน 2) ปัจจัยภายนอก คือ หนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานอ่ืนๆ สํวน
อุปสรรคในการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ กฏหมาย  
ค าส าคัญ: การพึ่งตนเอง, ชุมชน 
 
Abstract 
 
 The Purpose of this study were to study about characteristics and factors that 
affects self-reliance of Klongladmayom community in Talingchan district, Bangkok. This 
study is a qualitative research and the populations are chairman of Klongladmayom 
community, community’s board, community’s citizens and staffs in units that implicate 
with Klong ladmayom’s self-reliance. The findings showed that Klongladmayom’s self-
reliance can divided into 4 fields 1) Economics 2) Agriculture 3) Environment and 4) 
Traditions and Culture. Factors that help the community to be self-relianced are 1) 
Internal factors that includes community’s leader, technology’s capital, resources, 
aggregation and reliance in community’s value, religion, culture and identity, and 2) 
External factors that includes government agencies and other agencies. Obstacle of 
Klongladmayom community’s self-reliance is law. 
Keywords: self-reliance, community 
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บทน า 
 
 ในปัจจุบันภารกิจของรัฐบาลนั้นมีอยูํอยํางกว๎างขวาง นับวันยิ่งขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเห็น
ได๎จากงบประมาณของรัฐที่เพ่ิมข้ึนในแตํละปีตามความเจริญเติบโตของบ๎านเมือง ท าให๎รัฐบาลไมํสามารถ
ที่จะด าเนินการตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง สํงผลให๎ปัญหาของประชาชนไมํได๎
รับการแก๎ไข หรือได๎รับการแก๎ไขที่ไมํตรงจุด จนกระทั่งเกิดการรวมตัวเพ่ือผนึกก าลังกันในหลายชุมชน
ท๎องถิ่น กระแสชุมชนพ่ึงตนเองจึงได๎รับความสนใจให๎เป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว ชุมชน
ท๎องถิ่นซึ่งจัดได๎วําเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาด๎านตํางๆของประเทศและเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญใน
การชํวยแบํงเบาภาระในการแก๎ไขปัญหาตํางๆของรัฐบาลด๎วยแนวทางการพึ่งตนเอง 
 การพ่ึงตนเองของชุมชนท๎องถิ่นนั้น คือ การที่ชุมชนท๎องถิ่นสามารถก าหนดอนาคตชุมชนด๎วย
ตัวของชุมชนท๎องถิ่นเองได๎ โดยอยูํบนพ้ืนฐานความคิด ความเชื่อ และความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นเอง 
ซึ่งชุมชนท๎องถิ่นเป็นผู๎วางแผน เรียนรู๎ สามารถวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความต๎องการของตนเอง และเลือก
วิธีปฏิบัติเพ่ือแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการของตนเองได๎ และยอมรับตํอผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 
หัวใจที่ส าคัญของการพ่ึงตนเองที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การพ่ึงตนเองมิได๎เกิดจากค าสั่งเบื้องบน แตํต๎อง
เกิดจากจิตส านึก การมีสํวนรํวม ซึ่งเกิดจากการอาศัยความรํวมมือรํวมใจจากสมาชิกภายในชุมชนท๎องถิ่น
เอง มิเชํนนั้นแล๎วการพ่ึงตนเองของชุมชนท๎องถิ่นจะตกอยูํในลักษณะ “หยิบยื่นหรือยัดใสํ” ให๎กับชุมชน
ท๎องถิ่น ท าให๎เกิดลักษณะที่ชุมชนท๎องถิ่นต๎องพ่ึงพารัฐบาล ท าให๎ชุมชนท๎องถิ่นไมํยอมชํวยเหลือตัวเอง คือ 
รอคอยความชํวยเหลือ ค าแนะน า และร๎องขอให๎รัฐบาลเข๎ามาด าเนินการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต๎องการตํางๆ 
 อยํางไรก็ตาม การพ่ึงตนเองเคยเป็นลักษณะเดํนที่ส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยมาโดย
ตลอด เพราะสังคมของคนไทยในอดีตมีชีวิตอยูํในระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ หรือเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเอง อาศัยอยูํในหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นชุมชนที่คํอนข๎างเป็นอิสระจากอ านาจควบคุมของรัฐ อยํางไรก็ตาม 
คนในสมัยกํอนที่สามารถพ่ึงตนเองได๎นั้น ไมํได๎หมายความวําเอกบุคคลคนเดียวสามารถพ่ึงตนเองได๎ แตํ
หมายถึงคนที่อยูํรํวมกับคนอ่ืนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎ ในปัจจุบันเราเคยชินที่จะมองโลกจากแงํมุม
ของปัจเจกบุคคล แตํในสังคมสมัยกํอนนี้ คนประกอบกิจกรรมตํางๆในเงื่อนไขของ “กลุํม” เสมอ คนสํวน
ใหญํอยูํในชุมชนหมูํบ๎าน ฉะนั้นชุมชนหมูํบ๎านจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่คนประกอบกิจกรรมตํางๆ (นิธิ 
เอียวศรีวงศ๑, 2548: 1) สภาพการพ่ึงตนเองของชาวบ๎านไทยเชํนนี้เริ่มสลายตัวลงหลัง พ.ศ. 2500 เป็นต๎น
มา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาตินับตั้งแตํฉบับที่ 1 ซึ่งประกาศใช๎ใน พ.ศ. 2504 ซึ่งแป็นกระ
บวนการที่มุํงในลักษณะการพัฒนาเฉพาะทางไมํใชํการพัฒนาแบบองค๑รวม สํวนใหญํเป็นการพัฒนาโดย
การเลียนแบบจากประเทศตะวันตก จุดก าเนิดของการพึ่งตนเองเริ่มจากแนวคิดของรุสโซ ค าปราศรัยของ
เหมาเจ๐อตุง นโยบายของมหาตมะคานธี และแนวคิดของโฮจิมินห๑ โดยทํานเหลํานี้ได๎มองเห็นผลเสียของ
การพ่ึงพา กํอให๎เกิดความกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจ ท าให๎ประเทศชาติตกอยูํในอิทธิพลของ
ตํางชาติ การที่ประเทศชาติจะหลุดพ๎นจากการพ่ึงพาได๎ ประชาชนจะต๎องรวมตัวกัน ชํวยเหลือกันและกัน 
เพ่ือให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎ในที่สุด (สุภัทร ขจรมาศบุษป์, 2540: 14-15)  
 เมื่อชุมชนท๎องถิ่นตํางๆสามารถพ่ึงตนเองได๎จะสํงผลเชิงบวกตํอการพัฒนาประเทศในทุกๆด๎าน
ไมํวําจะเป็นเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เนื่องจากชุมชนท๎องถิ่นเป็นหนํวยพ้ืนฐานและเป็นรากฐาน
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ที่ส าคัญของประเทศในการพัฒนาด๎านตํางๆ เมื่อชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได๎จะท าให๎ชุมชนท๎องถิ่น
เกิดความเข๎มแข็งยํอมสํงผลให๎จังหวัดเกิดความเข๎มแข็ง สุดท๎ายแล๎วประเทศยํอมเกิดความเข๎มแข็งตามไป
ด๎วย การพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นดังกลําวชํวยท าให๎ลดปัญหาและแบํงเบาภาระของรัฐบาล หากชุมชน
ไมํสามารถที่จะพ่ึงตนเองได๎ รัฐบาลจะต๎องรับภาระด าเนินการทุกๆอยําง ซึ่งไมํสามารถตอบสนองความ
ต๎องการได๎อยํางตรงจุด 
 อยํางไรก็ตาม ชุมชนท๎องถิ่นแตํละชุมชนนั้นยํอมมีแนวคิดในการพ่ึงพาตนเองที่แตกตํางกันไป
ตามบริบทและสภาพแวดล๎อมของแตํละพ้ืนที่ ทั้งทางด๎านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ ประเพณี จึงมี
ความจ าเป็นอยํางยิ่งในการศึกษาชุมชนท๎องถิ่น เพ่ือศึกษาให๎ทราบวําชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเฉพาะส าคัญอะไร และมีปัจจัยใดบ๎างที่ท าให๎ชาวชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
เพ่ือเป็นประโยชน๑ในการศึกษาชุมชนพึ่งตนเองในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาการพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นในประเด็นดังตํอไปนี้ 
 1. การพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีลักษณะส าคัญ
อยํางไร 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยอะไรบ๎าง 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้คาดวําจะมีประโยชน๑ที่ส าคัญ คือ ได๎ทราบถึงลักษณะการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนท๎องถิ่นไทย และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพ่ึงตนเองของชุมชนท๎องถิ่นไทย  อีกทั้งผลการศึกษา
สามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวแบบ (model) เพ่ืออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพ่ึงตนเองของชุมชน
ท๎องถิ่นได ๎
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จ ากัดขอบเขตไว๎ 2 ด๎าน ดังนี้ 
 1. ด๎านเนื้อหา ก าหนดขอบเขตด๎านเนื้อหาการวิจัย 2 ประการ คือ 1) ลักษณะการพ่ึงตนเอง
ของชุมชนท๎องถิ่น และ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพ่ึงตนเองของชุมชนท๎องถิ่นไทย 
 2. ด๎านหนํวยการศึกษา ผู๎วิจัยเลือกชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ก าหนดให๎ชุมชมคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็น
หนํวยตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ส าคัญ คือ การสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง การสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง การ
สังเกต และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล ประกอบด๎วย ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ และข๎อมูลจากเอกสารตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

 4.1 ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการจัดกลุํม แยกประเภทและดูความ
สอดคล๎องของเหตุผล โดยจ าแนกตามกรอบแนวคิดและประเด็นที่สัมภาษณ๑ 

 4.2 ข๎อมูลจากเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เป็นการศึกษาส ารวจจากเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องทั้ง
เอกสารขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งการสืบค๎นข๎อมูลผํานระบบอินเตอร๑เน็ต เพ่ือน ามาศึกษา อภิปราย
และวิเคราะห๑รํวมกับข๎อมูลที่ได๎รับจากการสัมภาษณ๑  
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาพบวํา ลักษณะการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจ าแนกได๎ 4 ด๎าน คือ 1. ด๎าน
เศรษฐกิจ 2. ด๎านการเกษตร 3. ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ 4. ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ท าให๎
ชุมชนคลองลัดมะยมพ่ึงตนเองได๎ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได๎แกํ ผู๎น าชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากร
ชุมชน การรวมกลุํม และ ความเชื่อมั่นในคํานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และเอกลักษณ๑ของชุมชน 2) ปัจจัย
ภายนอก คือ หนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานอ่ืนๆ สํวนอุปสรรคในการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัด
มะยม คือ กฏหมาย 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 อภิปรายผล 
 1. ลักษณะการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม 
  แตํเดิมชุมชนคลองลัดมะยมมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มีการใช๎น้ าจากคลองลัดมะยมเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค เมื่อมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตํางๆเข๎ามาในพ้ืนที่ชุมชน ท าให๎วิถีชีวิตคลองลัด
มะยมเปลี่ยนแปลงไป มีการรุกคืบเข๎ามาของหมูํบ๎านจัดสรร ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม น้ าในล าคลองเนําเสีย 
สภาพความเป็นชุมชนใกล๎ลํมสลาย ชุมชนคลองลัดมะยมภายใต๎การน าของนายชวน ชูจันทร๑ จึงได๎
รวมกลุํมกันหาหนทางแก๎ไขปัญหาตํางๆของชุมชน บนหลักการการพ่ึงตนเองของชุมชน ที่สอดคล๎องกับ
แนวความคิดของ Galtung (1980: 21), Rousseau, Mao Tse Tung (Ticker, 1980: 59) และ Gandhi 
(Ignacy Sachs, 1980: 49) ที่มุํงเน๎นให๎ชุมชนแก๎ไขปัญหาจากพลก าลัง และทรัพยากรของตนเอง ภายใต๎
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คํานิยม วัฒนธรรม อารยธรรม และเอกลักษณ๑ของตัวเอง และพ่ึงพาหนํวยงานภายนอกให๎น๎อยที่สุด 
สามารถจ าแนกได๎ 4 ด๎าน ดังรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การพ่ึงตนเองด๎านเศรษฐกิจ ชุมชนคลองลัดมะยมมีความสามารถในการพ่ึงตนเองด๎าน
เศรษฐกิจ เนื่องจาก แตํเดิมชาวชุมชนมีรายได๎หลักจากภาคการเกษตร ท าให๎มีฐานะยากจน และโดนเอา
เปรียบจากพํอค๎าคนกลาง ทางชุมชนจึงรํวมกันปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขปัญหารํวมกัน จนได๎
มีการจัดตั้งตลาดน้ าคลองลัดมะยมขึ้น เพ่ือใช๎เป็นสถานที่ในการระบายผลผลิตทางการเกษตร และเป็น
การสร๎างรายได๎เสริมให๎กับชาวชุมชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการชํวยให๎คนในชุมชนสามารถด าเนิน
กิจกรรมรักษาความสะอาดคลองได๎ในระยะยาว และสามารถท าได๎อยํางตํอเนื่อง  นอกจากนี้ยังได๎มีการ
พัฒนาสถานที่ที่นําสนใจในชุมชนให๎กลายเป็นแหลํงทํองเที่ยว เชํน การนั่งเรือพายชมบึงบัว เป็นต๎น 
หลังจากกิจการตลาดน้ าสามารถด าเนินกิจการจนประสบความส าเร็จ ทางชุมชนจึงได๎รํวมกันจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนขึ้น เพ่ือใช๎เป็นแหลํงออมทรัพย๑และเป็นกองทุนหมุนเวียนในการลงทุน ที่จัดการโดยคน
ภายในชุมชนอีกด๎วย 
  2) การพ่ึงตนเองด๎านการเกษตร เนื่องจากชาวชุมชนคลองลัดมะยมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าให๎ชุมชนได๎มีการจัดท า “สวนเจียมตน” เพ่ือใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎การท าปุ๋ยหมักและ
แจกจํายให๎กับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมพันธุ๑ไม๎และผลผลิตที่มีชื่อเสียงของชุมชนโดยเฉพาะ
เครื่องต๎มย าไว๎ รํวมกับการจัดท าพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนชาวสวน โดยให๎เยาวชนและโรงเรียนที่ตั้งอยูํใน
ละแวกชุมชนเข๎ามาศึกษา นับวําเป็นการถํายทอดและสร๎างความตระหนักให๎กับเยาวชนของชุมชนอีกด๎วย 
  3) การพ่ึงตนเองด๎านสิ่งแวดล๎อม ชาวชุมชนคลอลัดมะยมได๎ให๎ความส าคัญตํอสิ่งแวดล๎อม
ภายในชุมชนเป็นอยํางมาก เห็นได๎จากมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นเพ่ือใช๎ในการรักษาความสะอาดภายในคลอง 
มีการสั่งซื้อเรือเพ่ือใช๎ในการเก็บขยะและออกกฏเกณฑ๑รํวมกันในการท าความสะอาดคลองทุกๆ 3 สัปดาห๑ 
นอกจากนี้ชุมชนยังได๎มีการติดตั้งบํอดักไขมันไว๎ทุกๆครัวเรือน เพ่ือกรองไขมันและบ าบัดน้ าเสียกํอนปลํอย
ทิ้งลงคลองอีกด๎วย  
  4) การพ่ึงตนเองด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นมีความเข๎มแข็งทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอยํางมาก เห็นได๎จากความเพียรพยายามของชาวชุมชนในการรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว๎อยํางเครํงครัด มีการถํายทอด ปลูกฝัง และสร๎างความตระหนักด๎าน
ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน เชํน การจัดงานบูชาพระแมํโพสพ การท าขนมลูกโยน ซึ่งเป็น
ขนมโบราณขึ้นชื่อของชุมชน ให๎กับเยาวชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
  อนึ่ง เพ่ือให๎มองเห็นถึงลักษณะการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม ผู๎วิจัยจึงได๎ประมวล
และน าเสนอ ดังแผนภาพที่ 1 ตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 1: ลักษณะการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม 

  จากการศึกษาลักษณะการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม จะเห็นได๎วําชุมชนมี
พัฒนาการด๎านการพึ่งตนเองเป็นอยํางมาก โดยมีจุดเริ่มต๎นมาจากการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และ
มีการพัฒนาการพ่ึงตนเองไปยังด๎านตํางๆเพ่ือให๎ชาวชุมชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น นอกจากนี้ชุมชน
คลองลัดมะยมยังได๎เปิดโอกาสให๎ชุมชนข๎างเคียงอ่ืนๆเข๎ามาศึกษาแนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนด๎วย ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดความสมบูรณ๑แบบทางการเมืองแบบตัวอยําง (Exemplary political perfectionists) 
ของ Rosen (1998: 1055)  

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม 
  ลักษณะการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจ าแนกได๎ 4 ด๎าน คือ 1. ด๎านเศรษฐกิจ 2. 
ด๎านการเกษตร 3. ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ 4. ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งการพ่ึงตนเองทั้ง 4 ด๎านของ
ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นถือได๎วําประสบความส าเร็จเป็นอยํางมาก ความส าเร็จจากการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนคลองลัดมะยมนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด๎วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยเหลํานี้เป็นตัวสํงเสริมให๎ชุมชน
คลองลัดมะยมสามารถพ่ึงตนเองได๎ ทั้งนี้เราสามารถพิจารณาปัจจัยได๎ออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ได๎แกํ  

  2.1) ปัจจัยภายในชุมชน 

  1) ผู๎น าชุมชน ทั้งนี้ นายชวน ชูจันทร๑ ผู๎น าชุมชนคลองลัดมะยมนั้น จัดได๎วําเป็นผู๎ น าตาม
ธรรมชาติ เป็นผู๎น าในรูปแบบที่สมาชิกในชุมชนให๎การยอมรับ ทั้งในแงํของการคิดดีกับปฏิบัติจริงตามสิ่งที่

ลักษณะการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนคลองลัดมะยม 

ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเกษตร ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม 

 ตลาดน้ า       
คลองลัดมะยม 

 การทํองเที่ยว 
 สถาบันการเงิน

ชุมชน 

 สวนเจียมตน 
 หลักสตูร

โรงเรียน
ชาวสวน 
 

 โครงการจติ
อาสา 

 จัดซื้อเรือเก็บ
ขยะ 3 ล า 

 บํอดักไขมัน 
 ศูนย๑การเรียนรู๎

การจัดการขยะ
และน้ าเสีย
ชุมชน 
 

 ตลาดน้ าคลองลดัมะยม 
 การบูชาพระแมโํพสพ 
 ศูนย๑พายเรือ 
 บ๎านหัตถกรรม พิพิธภัณฑ๑เรือ

จ าลอง 
 ศูนย๑เรียนรู๎เครื่องต๎มย า 
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พูด ซึ่งกํอให๎เกิดความเชื่อถือแกํชาวบ๎านทั้งภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ทั้งนี้เห็นได๎จากความคิดที่
เป็นระบบในการแก๎ไขปัญหาชุมชนของนายชวนเองซึ่งเป็นไปตามหลักการการพ่ึงตนเองของชุมชน 
นอกจากนี้นายชวน ยังเป็นผู๎น าที่มีความรู๎ความสามารถ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท อีกทั้งยังได๎ใช๎
ชีวิต และเติบโตภายในชุมชน ท าให๎นายชวนเข๎าใจถึงวิถีชีวิต และแนวความคิดของคนในชุมชนได๎เป็น
อยํางดี รวมถึงอุปนิสัยในการแสวงหาความรู๎ในด๎านตํางๆที่จ าเป็นตํอการพัฒนาชุมชน เพ่ือให๎ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองให๎ได๎มากที่สุด 
  2) ทุนทางเทคโนโลยี คือ การรวบรวมองค๑ความรู๎ และภูมิปัญญาชาวบ๎านที่มีอยูํ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมความรู๎ในทุกๆแขนงของชุมชน ทั้งด๎านการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมขึ้น 
และท าการถํายทอดองค๑ความรู๎ และภูมิปัญญาเหลํานั้น ผํานทางศูนย๑การเรียนรู๎ทั้ง 9 ศูนย๑ของชุมชน 
ได๎แกํ ศูนย๑เรียนรู๎ตลาดน้ าคลองลัดมะยม, ศูนย๑ท าไอศกรีมโบราณ, การบูชาพระแมํโพสพ, สวนเจียมตน, 
ศูนย๑พายเรือ, หลักสูตรโรงเรียนชาวสวน, บ๎านหัตถกรรม พิพิธภัณฑ๑เรือจ าลอง, ศูนย๑เรียนรู๎เครื่องต๎มย า 
และ ศูนย๑การเรียนรู๎การจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน 
  3) ทรัพยากรชุมชน ชุมชนคลองลัดมะยมมีการใช๎ทรัพยากรที่ส าคัญอยูํ 2 อยําง คือ 
ทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ า ทั้งนี้ทรัพยากรทั้ง 2 เป็นทรัพยากรที่หาได๎ภายในชุมชน นอกจากนี้ชุมชน
ยังได๎มีการน าเข๎าทรัพยากรบางประเภทจากภายนอก อยํางไรก็ดีชุมชนก็พยายามที่ใช๎ทรัพยากรที่แสวงหา
ได๎ภายในชุมชนเป็นหลักเพ่ือตอบสนองความต๎องการ และแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ประเด็นที่
ส าคัญ คือ ชุมชนจะเน๎นการใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา และ มีความรับผิดชอบ  ซึ่งในประเด็นดังกลําวจะ
โยงไปถึงการหํวงใยรักษาสิ่งแวดล๎อม และการค านึงถึงผลกะทบทั้งในด๎านดีและด๎านไมํดี จากความ
พยายามในการพ่ึงตนเองของชุมชนด๎วย ดังจะเห็นได๎จากโครงการอนุรักษ๑ และรักษาสิ่งแวดล๎อม 
โดยเฉพาะล าคลองภายในชุมชน ซึ่งมีอยูํเป็นจ านวนมาก เชํน โครงการติดตั้งบํอดักไขมันตามบ๎านเรือน 
โครงการจิตอาสา เป็นต๎น 
  4) การรวมกลุํมพ่ึงตนเอง ส าหรับชุมชนคลองลัดมะยมนั้น การรวมกลุํมนับวําเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สามารถท าให๎ชุมชนสารถพ่ึงตนเองได๎ ในระยแรก การแก๎ไขปัญหาของชุมชนนั้นเริ่มกระท าจาก
นายชวน       ชูจันทร๑เพียงคนเดียว โดยได๎พายเรือเก็บขยะในล าคลองเพียงล าพัง ตํอมาเมื่อสมาชิกใน
ชุมชนได๎เห็นถึงความตั้งใจจริงในการลงมือปฏิบัติของนายชวน จึงได๎มีการเข๎ารํวมด าเนินการกับนายชวน
มากขึ้น ทั้งนี้สมาชิกที่เข๎ารํวมในระยะแรกมักจะเป็นเครือญาติ และ คนในชุมชนที่รู๎จักสนิทสนมกัน โดย
การรวมกลุํมในครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ๑ในแนวราบ เมื่อกิจการของชุมชนขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น มีรูปแบบ
กิจกรรมและโครงการที่ขยายออกไปในด๎านตํางๆเพ่ิมมากข้ึน สมาชิกในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ิมมากขึ้น 
รูปแบบการรวมกลุํมจึงได๎ปรับเป็นโครงสร๎างแบบเป็นทางการ มีการขยายรับเอากิจกรรม และโครงการ
ตํางๆ เข๎ามาในโครงสร๎างด๎วย และหากในอนาคตมีโครงการตํางๆเพ่ิมขึ้น ก็สามารถที่จะเพ่ิมเข๎ามาใน
โครงสร๎างได๎ทันที  
  5) ความเชื่อมั่นตํอคํานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และ เอกลักษณ๑ของชุมชนตนเอง ในสํวนของ
ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นจะเห็นได๎วําปัจจัยด๎านความยึดมั่นและภูมิใจตํอคํานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และ 
เอกลักษณ๑ของชุมชน เป็นปัจจัยที่ส าคัญตํอการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม  เห็นได๎จากชุมชนได๎
เอาประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนมาใช๎เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนในโครงการ
ตํางๆ นอกจากนี้การที่คนในชุมชนยึดมั่นในคํานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และเอกลักษณ๑ของชุมชน
เหมือนกัน สํงผลให๎เกิดการรับรู๎ในปัญหา และมีความต๎องการที่คล๎ายคลึงกัน ท าให๎สามารถมีการรวมกลุํม
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กันแก๎ไขปัญหาตํางๆท่ีเกิดข้ึนได๎งําย เชํน การท าตลาดน้ าคลองลัดมะยมก็มาจากวิถีชีวิตของชาวชุมชนใน
อดีต กํอนที่จะมีการใช๎การคมนาคมบนบกเป็นหลัก และเป็นการแก๎ไขปัญหาการโดนเอาเปรียบจากพํอค๎า
คนกลางในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม ชุมชนให๎ความส าคัญตํอปัจจัย
ดังกลําวเป็นอยํางมาก ทั้งนี้พิจารณาได๎จากความพยายามในการรื้อฟ้ืนประเพณีและวัฒนธรรมที่เคยมีอยูํ
ในชุมชน และประเพณีและวัฒนธรรมที่ก าลังสูญหาย ด๎วยการสร๎างความตระหนักและปลูกฝังจิตส านึก
ให๎กับเยาวชนภายในชุมชน เพ่ือพวกเขาได๎เข๎าใจถึงความเป็นมาและอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี
ดังกลําวให๎คงอยูํตํอไป  
  2.2) ปัจจัยภายนอกชุมชน 
  1) หนํวยงานภาครัฐ พบวํามีหนํวยงานภาครัฐหลายหนํวยงานที่ได๎เข๎ามาสนับสนุนชุมชน
คลองลัดมะยมในด๎านตํางๆ อยํางไรก็ตาม เป็นที่นําสังเกตวําหนํวยงานภาครัฐเหลํานี้ตํางมีความเข๎าใจ
เรื่องการพ่ึงตนเองของชุมชนเป็นอยํางดี พิจารณาได๎จากการสนับสนุนของหนํวยงานภาครัฐนั้น เป็นการ
สนับสนุนที่อยูํบนพ้ืนฐานตามความต๎องการของชุมชน และให๎ชุมชนเป็นผู๎ด าเนินการด๎วยตนเอง ไมํได๎มี
ลักษณะยัดเยียด หรือบังคับให๎ชุมชนด าเนินการตามค าสั่งของหนํวยงานตน ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ประมวลรูปแบบ
และลักษณะการให๎ความชํวยเหลือของหนํวยงานภาครัฐ ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1: รูปแบบลักษณะการให๎ความชํวยเหลือของหนํวยงานภาครัฐ 

ชื่อหน่วยงาน 
รูปแบบการให้ความสนับสนุน 

ให้องค์
ความรู้ 

อุปกรณ์ งบประมาณ 
การพาไปดู

งาน 
อ่ืนๆ
(CSR) 

1) กองการท่องเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร 
และ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

    - 

2) สถาบันสารสนเทศทรัพยกรน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)     - 

3) ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร    - - 
4) ธนาคารออมสิน    -  

  
  2) หนํวยงานอ่ืนๆ พบวํามีหนํวยงานอ่ืนๆ เพียงหนํวยงานเดียว ที่เข๎ามาสนับสนุนชุมชน     
คลองลัดมะยม นั่นคือ บางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) ซึ่งเป็นองค๑กรที่ไมํใชํรัฐ (NGO) อยํางไรก็ตาม 
บางกอกฟอรั่ม เป็นหนํวยงานที่มีความเข๎าใจเรื่องการพ่ึงตนเองของชุมชนเป็นอยํางดีเชํนเดียวกับ
หนํวยงานภาครัฐ พิจารณาได๎จากการสนับสนุนของบางกอกฟอรั่มนั้น เป็นการสนับสนุนที่อยูํบนพ้ืนฐาน
ตามความต๎องการของชุมชน และให๎ชุมชนเป็นผู๎ด าเนินการด๎วยตนเอง ไมํได๎มีลักษณะยัดเยียด หรือบังคับ
ให๎ชุมชนด าเนินการตามค าสั่งของหนํวยงานตน ทั้งนี้ผู๎วิจัยพบวําบางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) ได๎ให๎
การสนับสนุนชุมชนคลองลัดมะยมในรูปแบบของการให๎องค๑ความรู๎, งบประมาณ และการพาไปดูงาน 
  ส าหรับอุปสรรคที่ส าคัญในการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ กฏหมาย แม๎วํา
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะได๎มีการบัญญัติเรื่อง สิทธิชุมชน แตํหนํวยงานภาครัฐ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องไมํได๎มีการน าเอาไปปฏิบัติ หนํวยงานภาครัฐ และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํได๎มี กฏ
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ระเบียบที่เอ้ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎ เห็นได๎จากการที่ชุมชนท าเรื่องขอยืมวัสดุอุปกรณ๑ในสํวนที่เกิน
ก าลังของชุมชน ไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง พบวําทางหนํวยงานตํางๆไมํสามารถให๎การสนับสนุนได๎ 
เนื่องจากไมํได๎มีในข๎อบังคับ หรือกฏหมาย ท าให๎การพ่ึงตนเองของชุมชนในระยะแรกนั้นเป็นไปด๎วยความ
ยากล าบาก  
  อนึ่ง เพื่อให๎มองเห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม ผู๎วิจัยจึง
ได๎ประมวลและน าเสนอ ดังแผนภาพที่ 2 ตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2: ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม 

 ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน รัฐบาล องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ควรมีการออกข๎อบัญญัติหรือ
กฏหมายให๎สอดคล๎องกับเรื่อง สิทธิชุมชน ตามที่ได๎บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550    เพ่ือเอ้ือให๎ชุมชนตํางๆสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
 2. ส าหรับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ควรด าเนินการกระจายอ านาจให๎แกํส านักงาน
เขต เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ขนาดใหญํ การกระจายอ านาจให๎แกํส านักงานเขตจะสํงผลให๎
กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการภารกิจตํางๆได๎อยํางทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากการศึกษาในครั้งนี้ ท าให๎พอเห็นได๎วํา ผู๎น าชุมชนนั้นมีบทบาทที่ส าคัญในการริเริ่ม
ด าเนินการ และสร๎างจิตส านึกตํอการพ่ึงตนเองของชุมชน ผู๎น าชุมชนจึงนับได๎วําเป็นปัจจัยที่ส าคัญอยําง
มาก ดังนั้นการศึกษาในโอกาสตํอไป จึงควรที่จะมีการศึกษากรณีภาวะผู๎น าชุมชนเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็น
ประโยชน๑ตํอการพัฒนาการพ่ึงตนเองของชุมชนตํอไปในอนาคต 

การพึ่งตนเองของชุมชน 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

อุปสรรคตํอการ
พึ่งตนเอง 

1. ผู๎น าชุมชน 
2. ทุนทางเทคโนโลย ี
3. ทรัพยากร  
4. การรวมกลุํม 
5. ค.เชื่อมั่นในตนเองตํอ

คํานิยม ศาสนา 
วัฒนธรรม และ 
เอกลักษณ๑ของชุมชน 

 

1. กฎหมาย 

 

1. หนํวยงานภาครัฐ  
2. หนํวยงานอ่ืนๆ 
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 2. ในอนาคตชุมชนมีแผนที่จะด าเนินการตํอยอดโครงการการพ่ึงตนเองที่มีอยูํของชุมชน และ
ขยายการพ่ึงตนเองไปยังด๎านอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาในโอกาสตํอไป จึงควรที่จะมีการศึกษาการพ่ึงตนเอง
ของชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให๎เห็นพัฒนาการและภาพรวมการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมได๎ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา 
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ ผู๎น าชุมชนบ๎านหัวทุํง ประธานเยาวชนบ๎านหัวทุํง และตัวแทนกลุํมเยาวชน ผู๎วิจัย
เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง รวมถึงศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข๎องกับประเด็น
ดังกลําวข๎างต๎น 

ผลการวิจัยพบวํา เยาวชนบ๎านหัวทุํงมีการรวมกลุํมกันจัดตั้งเป็นกลุํมเยาวชน ในกระบวนการ
รวมกลุํม บ๎านหัวทุํงปลูกฝังจิตส านึกในการปกปูอง ดูแล และรักษาสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํในครอบครัว ผู๎น า
ชุมชน จนถึงโรงเรียน เยาวชนท ากิจกรรมรํวมกับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและกัน รวมถึง
ได๎รับการถํายทอดความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากผู๎น าชุมชนและผู๎สูงอายุ กระบวนการนี้ท าให๎เยาวชนมี
ความรู๎ สร๎างความตระหนักและมีจิตส านึกในการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูปุา นอกจากนี้เยาวชนสามารถถํายทอดองค๑
ความรู๎ให๎กับคนรุํนหลังใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน 
ค าส าคัญ : เยาวชนบ๎านหัวทุํง, การปูองกันไฟปุา, การมีสํวนรํวม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
Abstract  
 

The objective of this article is to study Baan Hua Tung youth’s participation in 
forest fire prevention. The primary subjects are the village head of Baan Hua Tung, the 
president of Baan Hua Tung youth, and representatives of the youth. The researcher 
collected data by using a semi-structured interview and by studying documents related 
to the above issue. 

The finding revealed that the youth in Baan Hua Tung formed a group. The 
objective of the group is to create awareness related to the prevention, care, and 
preservation of environment starting from the family, the village head, and the school. 
The youth do activities with the community, share knowledge with each other, and 
receive traditional wisdom from the village head and the elders. This process helps 
build the knowledge of the youth, raises their awareness of forest preservation. In 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 
- 468    - 

 

addition, the youth can also pass on this knowledge to the next generation so that 
community natural resources and the environment will be available for others’ use in 
the future. 
Key words: Baan Hua Tung youth, forest fire prevention, participation, natural resources 
and the environment 
 
บทน า 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งดิน น้ า ปุา เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต
ของมนุษย๑ เมื่อประชากรของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว ยํอมมีความต๎องการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํางๆสูงขึ้น ปัจจุบันทรัพยากรเหลํานี้ถูกใช๎และถูกท าลายจนยากที่จะ
ฟ้ืนตัวได๎ทัน จึงเป็นเหตุให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมลงอยําง
รวดเร็ว 

ไฟปุาถูกมองวําเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งจากความคิดที่วํา ไฟปุาเกิดจากการกระท าของคน
หรือชุมชนท๎องถิ่นที่อยูํอาศัยและการใช๎ประโยชน๑จากปุา โดยขาดจิตส านึกในการดูแลปุา ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดล๎อม หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงให๎ความส าคัญกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาไฟปุาด๎วยแนวทางและรูปแบบที่หลากหลาย หนํวยงานภาครัฐสํวนหนึ่งได๎
รณรงค๑ให๎ความรู๎กับประชาชนให๎รํวมกันปูองกันไฟปุา แตํก็ไมํชํวยให๎ปัญหานี้ลดลง ในขณะที่ปัญหาหมอก
ควันกลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2545: 6-7) 
การแก๎ไขปัญหาในภาครัฐไมํสามารถจัดการแก๎ไขได๎โดยล าพังโดยอาศัยบุคลากรเทํานั้น รัฐจึงต๎องเปิด
โอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา เนื่องจากประชาชนเป็นผู๎ที่รู๎ถึงสภาพปัญหาของ
ตนเองเป็นอยํางดี จึงถือได๎วําเป็นการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางตรงจุดและสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชนอยํางแท๎จริง (รัชฎาพร พิละกันธา, 2555: 1) 

การมีสํวนรํวมนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกระดับตั้งแตํองค๑กรในชุมชนเล็กๆ องค๑กร
ชุมชนในชนบท องค๑กรชุมชนในบริษัทเอกชน จนถึงการพัฒนาประเทศที่ต๎องใช๎มติของภาคประชาชนใน
การจัดการและการแก๎ไขปัญหารํวมกัน กระบวนการมีสํวนรํวมกํอให๎เกิดพลังของทุกฝุายในการรํวมกันคิด 
รํวมกันท า และรํวมกันรับผลตอบแทนจากการที่ได๎ท างานรํวมกัน ผลจากการรํวมคิด รํวมกันท า น าไปสูํ
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ (ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2548) 

แนวทางหนึ่งในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ การท าให๎ “คน” มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกิด
ความตระหนัก และมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม เพราะมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม ตําง
ต๎องเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การไมํท าลายปุาไม๎ แมํน้ า และธรรมชาติ จะชํวยให๎ระบบนิเวศท าหน๎าที่ได๎อยําง
สมบูรณ๑ ในปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยูํของเยาวชนรุํนหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีตํางๆมากขึ้น จนท าให๎
เยาวชนไมํเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นของตนเอง (มูลนิธิกองทุนไทย, 2556: 
ออนไลน๑) 

การสร๎างกระบวนการให๎เยาวชนในท๎องถิ่นหันมาอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน จึงมี
ความส าคัญอยํางยิ่ง ทั้งกํอให๎เกิดเครือขํายเยาวชนในพื้นท่ีที่จะลุกขึ้นมาแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
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มีการจัดการดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ที่ผํานมาเยาวชนเป็น
กลุํมที่มีบทบาท และมีพลังในการรักษาสิ่งแวดล๎อมรํวมกับชุมชนได๎ดี เยาวชนในโรงเรียนและในชุมชน
รวมกลุํมกันท ากิจกรรมดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมเป็นจ านวนมาก  (มูลนิธิกองทุนไทย, 2556: 
ออนไลน๑) 

การมีสํวนรํวมของเยาวชนในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและทัศนคติของเยาวชน เยาวชนจึงสามารถเปลี่ยนอนาคตของสังคมให๎มีพฤติกรรมความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้น (Ramchandra Acharya, 2556: ออนไลน๑) การสร๎างจิตส านึกให๎เยาวชนมีความส านึกรัก
ในบ๎านเกิด ถือเป็นรากฐานของสังคมและชุมชน ในการดูแล รักษาและหวงแหนธรรมชาติ เปรียบเสมือน
บันไดขั้นแรกของการสร๎างความรู๎สึกให๎เยาวชนรู๎สึกถึงพลังที่อยูํในตัวเอง รักษามรดกทางวัฒนธรรม 
ประเพณี สิ่งที่ดีงามท่ีอยูํในชุมชน กระบวนการนี้เป็นเครื่องมือที่สร๎างความกลมเกลียวในท๎องถิ่น พร๎อมทั้ง
การเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของตนเอง (อิสรภาพแหํงความคิดไทยโพสต๑, 
2556: ออนไลน๑) 

การอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน นอกจากจะชํวยให๎เกิดความยั่งยืนของธรรมชาติ
แล๎ว ยังเป็นการสร๎างจิตส านึกในการรักษ๑ท๎องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอยํางมาก เยาวชนซึ่ง
ก าลังเติบโตเป็นก าลังของสังคม จึงมีบทบาทส าคัญในการดูแลรักษาฟ้ืนฟู แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม และใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืนในอนาคต (มูลนิธิกองทุนไทย, 2556: 
ออนไลน๑) 

เยาวชนที่ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมดูแลและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ผํานกิจกรรมที่หลากหลายรํวมกัน และสร๎างความตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม จะท าให๎
เกิดการหลํอหลอมให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และตระหนักตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อม พัฒนาทั้งในด๎านความรู๎ 
ความคิด และประสบการณ๑ ค านึงถึงประโยชน๑ของสังคมสํวนรวมมากกวําประโยชน๑แหํงตน  เป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 

ทราบถึงการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

บทความนี้มีขอบเขตของการวิจัยเฉพาะบ๎านหัวทุํง หมูํที่ 14 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งบทความนี้เป็นสํวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเครือขํายชุมชนใน
การปูองกันไฟปุา กรณีศึกษา บ๎านหัวทุํงและบ๎านปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหมํ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

กระบวนการการสร๎างการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา โดยได๎รับการ
ปลูกฝังจิตส านึก สํงเสริมและสนับสนุน มาจากครอบครัว ผู๎น าชุมชน ผู๎อาวุโส และโรงเรียน รวมถึงต๎นทุน
ของชุมชน ได๎แกํ วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อของชุมชน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู๎น าชุมชนบ๎านหัวทุํง จ านวน 1 คน 
 ประธานเยาวชนบ๎านหัวทุํง จ านวน 1 คน 
 ตัวแทนกลุํมเยาวชน จ านวน 4 คน 

 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ใช๎แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช๎เครื่องมือในการเก็บ  
 รวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง ในลักษณะการพูดคุยแบบไมํเป็น

ผู๎น าชุมชน โรงเรียน 

ครอบครัว 

ต๎นทุนของชุมชน 

กระบวนการ    
การสร๎าง         

การมีสํวนรํวมของ
เยาวชนในการ
ปูองกันไฟปุา ผู๎อาวุโส 
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ทางการ โดยใช๎ ค าถามแบบปลายเปิด มีการใช๎เครื่องมือในการชํวยเก็บรวบรวมข๎อมูล ไมํวําจะ
เป็น สมุดจดบันทึก  ปากกา เครื่องบันทึกเสียง 

 
แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ในการสัมภาษณ๑เก็บข๎อมูลแตํละครั้ง จะเป็นข๎อมูลภาคสนาม โดยจะติดตํอผํานทาง

ผู๎ใหญํบ๎าน  นัดหมายผู๎น าชุมชน และให๎ผู๎น าชุมชนนัดหมายกับเยาวชน ผู๎ศึกษาได๎นัดวัน 
เวลา และสถานที่ที่ผู๎ให๎สัมภาษณ๑สะดวกมากที่สุด ในการเก็บข๎อมูลของผู๎ให๎ข๎อมูล จะใช๎การจด
บันทึกและเครื่อง 

           บันทึกเสียงเป็นเครื่องมือชํวยบันทึกในการสัมภาษณ๑ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

บ๎านหัวทุํง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ เป็นหมูํบ๎านประสบความส าเร็จใน 
การควบคุมไฟปุา ได๎รับรางวัลชนะเลิศชุมชนมาตรฐาน หมูํบ๎านปลอดการเผา ที่ลุกขึ้นมาจัดการปุาชุมชน 
และจัดการไฟปุา อันมีสาเหตุที่เกิดข้ึนจากความแรงของไฟปุาที่มาจากบริเวณพ้ืนที่ใกล๎เคียง พ้ืนที่สูงเสี่ยง
ไฟ    ชุมชนบ๎านหัวทุํง รํวมมือกันปูองกันไมํให๎เกิดไฟปุา  ด๎วยจากสภาพปุาที่ก าลังฟ้ืนตัวจากผืนปุาที่เคย
เป็นแหลํงสัมปทานปุาไม๎ ที่เริ่มเติบโตและสามารถใช๎ประโยชน๑ รวมทั้งเป็นพ้ืนที่แหลํงเรียนรู๎ แหลํงศึกษา
ธรรมชาติของชุมชน เยาวชน ให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน ชุมชนจึงต๎องปูองกันไฟ ไมํให๎ลุกลามเข๎ามาในเขต
พ้ืนที่ปุาที่ชุมชนชํวยกันดูแลรักษาไว๎ รวมถึงการอนุรักษ๑ธรรมชาติทั้ง ดิน น้ า และปุาไม๎ (มูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ส านักประสานงานภาคเหนือตอนบน: ออนไลน๑) 

การจัดการปุาชุมชนบ๎านหัวทุํง ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆเกิดขึ้นได๎ด๎วยแนวคิดผู๎น าในอดีตที่มีจิตส านึก
รักปุาและทรัพยากรธรรมชาติ ผํานสถานการณ๑ตํางๆทั้งการท าสัมปทานไม๎ การลักลอบตัดไม๎ การท าไรํ
เลื่อนลอยกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่สํงผลตํอวิถีชีวิตของชาวบ๎าน แหลํ งน้ าที่ชาวบ๎านเคยใช๎อุปโภค 
บริโภคในครัวเรือน และท าการเกษตรกลับเหือดแห๎ง คนต๎นน้ ามีน้ าใช๎บ๎างเล็กน๎อย ขณะที่คนปลายน้ าไมํมี
น้ าใช๎สอยเพราะน้ าไมํเพียงพอ ท าให๎ผู๎ใหญํบ๎านในสมัยนั้น ได๎ประชุมกับชาวบ๎านเพ่ือหาทางออกรํวมกัน 
ชาวบ๎านเห็นรํวมกันวํา ชุมชนควรเคารพในกฎระเบียบรํวมกัน โดยอาศัยความเชื่อในเรื่องผีเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวบ๎าน ตามคติที่วําธรรมชาติทั้งดิน น้ า ปุา มีผีปกปักษ๑รักษาดูแล สิงสถิตอยูํ หากมีการ
ใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติจึงต๎องบอกกลําวขอขมาผีเหลํานั้นให๎ชํวยดูแลรักษา (มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ส านักประสานงานภาคเหนือตอนบน: ออนไลน๑) 

ชุมชนบ๎านหัวทุํงมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมรํวมกันด๎านการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูปุาชุมชน ชาวบ๎าน
ได๎รํวมกันท ากิจกรรมอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี เชํน ท าแนวกันไฟ ออกส ารวจปุา รํวมกันปลูกปุา เพ่ือ
ฟ้ืนฟูปุาที่เสื่อมโทรมในวันส าคัญตํางๆอยํางน๎อยปีละ 3-4 ครั้ง และมีการน าเอาภูมิปัญญาความเชื่อมา
จัดการในการดูแลปุาควบคูํไปกับกฎระเบียบ เชํน พิธีบวชปุา พิธีสืบชะตาปุา พิธีเลี้ยงผีขุนน้ า (ต๎นน้ า) 
รวมไปถึงการจัดท าเส๎นทางศึกษาธรรมชาติในปุาชุมชน จัดท าปูายแสดงพรรณพืชพันธุ๑ไม๎ที่ส าคัญ ซึ่งจัดให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สิ่งตํางๆในชุมชน  (ส านักงาน
สิ่งแวดล๎อมภาคที่ 1 (เชียงใหมํ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2555) 
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การมีสํวนรํวมของเยาวชนในหมูํบ๎าน รํวมกับเด็กเล็ก ผู๎ใหญํ และผู๎สูงอายุ ล๎วนให๎ความรํวมมือ
กับโครงการและกิจกรรมทุกกิจกรรม ได๎แกํ การเข๎ารํวมประชุมหารือ กิจกรรมการแสดงต๎อนรับ กิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันส าคัญตํางๆ และ
กิจกรรมตามหน๎าที่พลเมืองที่ดี เชํน การเลือกตั้ง เป็นต๎น ท าให๎โครงการและกิจกรรมตํางๆขับเคลื่อนไปได ๎
กิจกรรมที่กลุํมเยาวชนท าในชุมชน มีการจัดท ากิจกรรมปลูกจิตส านึกรักชุมชนและชํวยเหลือสํงเสริม
เยาวชนในทุกด๎าน เชํน ด๎านกีฬา การศึกษา และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น โดยเฉพาะในด๎านสิ่งแวดล๎อม 
กลุํมเยาวชนมีบทบาทในการท ากิจกรรมเรียนรู๎และถํายทอดความรู๎และภูมิปัญญาตํางๆในท๎องถิ่น โดยมี
รุํนพี่เยาวชนเป็นแกนน าเยาวชนรุํนเล็ก รวมถึงกระชับความสัมพันธ๑ระหวํางพ่ีกับน๎อง รํวมมือท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ อาทิเชํน ปลูกปุา ท าแนวกันไฟ เข๎ารํวมพิธีกรรมความเชื่อสร๎ างจิตส านึกให๎เยาวชน 
เป็นต๎น การเข๎ารํวมในกิจกรรมตํางๆ ท าให๎เยาวชนรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความสามัคคีในการ
รํวมกันท ากิจกรรมในหมูํบ๎าน หรือรํวมกันแก๎ไขปัญหาตํางๆท่ีเกิดข้ึนในกลุํม 

บทบาทหน๎าที่ของเยาวชนบ๎านหัวทุํง มีหน๎าที่แตกตํางกันตามชํวงกลุํมอายุ กลุํมเด็กเล็ก อายุ
ประมาณ 1-11 ปี จะถูกปลูกฝังในเรื่องการรักษาปุาและสิ่งแวดล๎อมจากทั้งในครอบครัวและในโรงเรียน 
ทางครอบครัวจะปลูกจิตส านึกให๎ลูกหลานอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยเฉพาะการรักษาปุา 
เพราะอยูํรํวมกับปุามาตั้งแตํเกิด ต๎องพ่ึงพาอาศัยปุา เมื่อในชุมชนมีกิจกรรมตํางๆ ทางพํอแมํผู๎ปกครองจะ
น าบุตรหลานไปเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง ไมํวําจะเป็นเรื่องของการปลูกปุา พิธีกรรม ความเชื่อ การเลี้ยงผี
ขุนน้ า การบวชปุา เป็นต๎น ท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ไปพร๎อมกับการท ากิจกรรมตํางๆรํวมกับผู๎ใหญํ ถึงแม๎
เด็กเล็กจะท ากิจกรรมอะไรไมํได๎มากนัก แตํสิ่งเหลํานี้จะซึมซับให๎เด็กเล็กเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
ทางด๎านโรงเรียนจะปลูกฝังเด็กเล็ก โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเข๎ากับกิจกรรมในการรักษาปุา 
ยกตัวอยํางเชํน ในปุาชุมชนบ๎านหัวทุํง มีเส๎นทางการศึกษาเรียนรู๎ ทางโรงเรียนได๎น าเด็กอนุบาลมาท า
กิจกรรมในปุา สอนให๎เรียนรู๎เรื่องสมุนไพร โดยบูรณาการเข๎ากับวิชาศิลปะ ให๎เด็กวาดรูปสมุนไพร 
สมุนไพรชนิดนี้มีหน๎าที่ไว๎ท าอะไร ซึ่งกิจกรรมนี้จะท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ พร๎อมกับการจินตนาการ เป็น
ต๎น หรือเมื่อทางหมูํบ๎านจัดกิจกรรมขึ้น ผู๎ใหญํบ๎านจะประสานงานกับทางผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
เด็กเล็ก ให๎น าเด็กอนุบาลมาเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยทุกครั้ง 

ทางด๎านกลุํมเยาวชน อายุประมาณ 12-18 ปี จะมีการรวมกลุํมกันกํอตั้งเป็นกลุํมเยาวชนบ๎านหัว
ทุํง จ านวน 21 คน เพื่อให๎เยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ให๎กับชุมชนและครอบครัว เพ่ือสร๎างความ
สามัคคี พัฒนาหมูํบ๎านและปลูกฝังให๎เยาวชนให๎มีความเสียสละ เพราะเด็กๆในหมูํบ๎านเริ่มเข๎าสูํวัยรุํน เริ่ม
ที่จะเที่ยวหรือติดเพ่ือนมากขึ้น บางคนในหมูํบ๎านก็ไปเรียนในตัวเมืองบ๎าง ท าให๎เวลาวํางของเยาวชนไมํ
เกิดประโยชน๑ตํอหมูํบ๎านและครอบครัว กลุํมเด็กๆในหมูํบ๎านจึงได๎จัดตั้งกลุํมเยาวชนขึ้นมา เพ่ือรวมกลุํม
และสร๎างประโยชน๑ให๎แกํชุมชน วัตถุประสงค๑ของการสร๎างกลุํมเยาวชนบ๎านหัวทุํงนั้น เพ่ือสร๎างความ
สามัคคีให๎เด็กๆในชุมชน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ปลูกฝังเยาวชนให๎มีความเสียสละ ปลูกฝังจิตส านึก 
ประเพณี วัฒนธรรม ให๎เด็กในชุมชน เพ่ือเกิดความเข๎มแข็งในชุมชน เยาวชนมีสํวนรํวมในชุมชน รวมถึง
เพ่ือให๎เยาวชนหํางไกลจากยาเสพติด 

การปลูกจิตส านึกในการปกปูอง ดูแล และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านหัวทุํงนั้น เริ่มตั้งแตํ
ครอบครัว ผู๎น าชุมชน ประชาชนในหมูํบ๎าน รวมไปถึงเยาวชน ให๎ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อม สร๎างความรู๎สึกรับผิดชอบตํอปัญหาที่เกิดขึ้นระหวํางสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา รู๎จัก
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เสียสละ รํวมแรงรํวมใจกันในการท าประโยชน๑ให๎กับชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะต๎องถูกสร๎างและ
ปลูกฝังจิตส านึกเพราะเยาวชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการท ากิจกรรมและมีสํวนรํวมกับชุมชน 

เยาวชนบ๎านหัวทุํงได๎รับการถํายทอดความรู๎ และภูมิปัญญา ทั้งจากผู๎น าชุมชน ผู๎อาวุโส รุํนพ่ี
เยาวชน โดยเฉพาะผู๎อาวุโสที่เผยแพรํความรู๎ ภูมิปัญญาให๎กับเยาวชน เพ่ือที่เยาวชนจะได๎น าไปปรับใช๎ใน
อนาคต ผู๎อาวุโสจะคอยสอดแทรกความรู๎ตํางๆ ผํานการประชุมในหมูํบ๎าน การท ากิจกรรมในชุมชน 
รวมถึงแหลํงเรียนรู๎เรื่องการจัดการปุาโดยชุมชน ที่ส าคัญการเรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ด๎วยตนเอง ผํานการ
ทดลองการปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู๎จริง การชํวยเหลืองานเล็กๆน๎อยๆในชุมชน เป็นการกระตุ๎นให๎
เยาวชนเกิดความรัก ความรู๎สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน หันมาอนุรักษ๑ ดูแลสิ่งแวดล๎อมมาก
ขึ้น ผู๎น าชุมชนถํายทอดความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการปุาไม๎กระตุ๎นให๎เยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การท ากิจกรรม โดยผํานการเรียนรู๎จากพิธีกรรมตํางๆ ปลูกฝังจิตส านึกแกํเด็กและเยาวชนในการดูแล
รักษาปุา ให๎เยาวชนรํวมท ากิจกรรมกับคนในชุมชน สํงเสริมให๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกปุา กิจกรรมส ารวจปุา 
กิจกรรมท าแนวกันไฟ กิจกรรมในงานประเพณีตํางๆ ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณี
ที่ดีงามด๎วย ซึ่งผู๎น าชุมชนมองวํา เยาวชนจะเป็นผู๎สืบทอดเจตนารมณ๑และมีจิตส านึก ตระหนักที่ จะ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตํอไปในอนาคต 

ความรํวมมือของกลุํมเยาวชนในการจัดและรํวมกิจกรรมตํางๆในชุมชน ท าให๎ชุมชนโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเยาวชน มีความรู๎และประสบการณ๑ในการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูปุา มีแหลํงเรียนรู๎เรื่องการจัดการปุาโดย
ชุมชน ถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาตํางๆสูํคนรุํนหลังทั้งด๎านทรัพยากรดิน น้ า ปุา และอาหาร ปลูกฝัง
เยาวชนในชุมชนรู๎สึกรักและหวงแหน สํงผลให๎ในอนาคต เยาวชนสามารถน าความรู๎ความสามารถมา
บริหารจัดการทรัพยากรชุมชนได๎อยํางยั่งยืนสืบไป ซึ่งที่ผํานมาทางชุมชนได๎ต๎อนรับนักเรียน นักศึกษา 
นักวิจัย และนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางประเทศ เพ่ือถํายทอดความรู๎ด๎านการจัดการทรัพยากรปุา
อยํางยั่งยืน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
อภิปรายผล 

การมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา เมื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัยกับ
แนวคิดการมีสํวนรํวมของ Cohen and Uphoff (1977) โดยได๎จ าแนกขั้นตอนการมีสํวนรํวมแบํง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ประกอบด๎วยการริเริ่มการตัดสินใจ ด าเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน ประกอบด๎วย การสนับสนุนด๎าน
ทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความชํวยเหลือ 3) การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ ประกอบด๎วย 
ผลประโยชน๑ทางวัตถุ ผลประโยชน๑ทางด๎านสังคมและสํวนบุคคล 4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผล เป็น
การควบคุม ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสํวนรํวม  

จากผลการศึกษา เยาวชนบ๎านหัวทุํงไมํได๎มีสํวนรํวมครบทั้ง4ขั้นตอน ทั้งนี้เยาวชนมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจที่จะเข๎ารํวมในกลุํมเยาวชน รํวมกันคิด วางแผน ตัดสินใจในที่ประชุม ได๎รํวมเก็บข๎อมูลในการ
ท าวิจัยรํวมกับชุมชน เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ๑ซึ่งกันและกัน
ภายในกลุํมและใช๎ทรัพยากรในชุมชนรวมถึงเทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑ ได๎ฝึกทักษะในการท างานรํวมกับ
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ผู๎อ่ืน เพ่ือที่จะได๎น าไปปรับใช๎ในอนาคต ซึ่งการเข๎ารํวมกลุํมเยาวชนจะต๎องมาจากจิตอาสา รู๎จักการ
เสียสละเพ่ือสํวนรวมมากกวําผลประโยชน๑สํวนตน และได๎รับการปลูกฝังในการรักษาสิ่งแวดล๎อม ท าให๎
เยาวชน  เกิดความภาคภูมิใจที่ได๎ท าประโยชน๑ให๎กับชุมชนของตนเอง และผลักดันหมูํบ๎านให๎ขับเคลื่อน
พัฒนาไปข๎างหน๎า ผลการวิจัยข๎างต๎นยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ธนัญชัย (2551) ที่ได๎ศึกษา
การมีสํวนรํวมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติแมํน้ าสาร อ า เภอเมือง จังหวัด
ล าพูน พบวํา การเน๎นกระบวนการในการจัดกิจกรรมให๎เยาวชนได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการท ากิจกรรม เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากขึ้น 
และจากความรํวมมือกันของเยาวชนในพ้ืนที่ท าให๎เกิดกิจกรรมที่ชํวยกระตุ๎นแนวคิดเรื่องการมีสํวนรํวม
ของชุมชน การวางแผนในการท ากิจกรรม การด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว๎ การวิเคราะห๑และ
สังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการด าเนินกิจกรรม การแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การคืนข๎อมูลสูํชุมชน ตลอดจน
แนวคิดการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติแมํน้ าสาร สิ่งเหลํานี้ เป็นกระบวนการที่พยายามสอดแทรกให๎
เยาวชนได๎คิด ตระหนัก และมีความเข๎าใจถึงกระบวนการดังกลําว 

การรวมกลุํมของเยาวชนบ๎านหัวทุํง รวมถึงกลุํมเด็กเล็กที่ถูกปลูกฝัง และปลูกจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมในชุมชน โดยเฉพาะปุา ที่อยูํรํวมกับชุมชนหัวทุํงตั้ งแตํเกิด เยาวชน
ได๎รับการปลูกฝังตั้งแตํในครอบครัวไปจนถึงในชุมชนและโรงเรียน เยาวชนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม
ด๎านตํางๆรํวมกับชุมชน ท าให๎เยาวชนได๎สั่งสมความรู๎ ประสบการณ๑ตํางๆทั้งในด๎านการอนุรักษ๑ ดูแล 
ปกปูอง และแก๎ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของตนเอง เยาวชนได๎เรียนรู๎ที่
จะถํายทอดประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความรู๎ของตนเองรํวมกับผู๎อ่ืน สามารถที่จะถํายทอดประสบการณ๑
ให๎กับเยาวชนรุํนตํอไปให๎ใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน  จากผล
การศึกษาข๎างต๎นสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ อรดาวัลย๑ ธนาวุฒิ (2555) ศึกษาเรื่องบทบาทของผู๎น า
ชุมชนในกระบวนการเรียนรู๎การจัดการปุาชุมชนบ๎านหัวทุํง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา การ
ถํายทอดความรู๎ผํานการเลําเรื่อง การจัดเวที แลกเปลี่ยนรู๎ ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติการแบบมีสํวน
รํวม ซึ่งความรู๎ที่เกิดขึ้นในตัวเยาวชน จึงเป็นความรู๎ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ การปลูกฝังความรู๎ให๎หยั่งรากลึกลงไปเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตนั้น 
ท าให๎เยาวชนเกิดจิตส านึก ความตระหนักเจตคติ ทักษะและแรงจูงใจในการมีจิตส านึกรํวมที่จะอนุ รักษ๑
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํอไปในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล๎องกับบทความของ Unicef 
(2556) กลําววํา เยาวชนเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน เยาวชนที่ได๎รับการศึกษาที่ดีเป็นรากฐานของ
สังคมที่เจริญรุํงเรือง มีความเทําเทียมกันทางสังคม การเจริญเติบโตอยําง ยั่งยืน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เยาวชนที่มีการศึกษา ทักษะ เป็นผู๎ที่มีประสิทธิภาพในการแก๎ไขปัญหา
และเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก การให๎เยาวชนมีสํวนรํวม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของ
เยาวชน ท าให๎เยาวชนตระหนักถึงปัญหา และเป็นสํวนหนึ่งในการแก๎ไขปัญหา สามารถน าไปสูํการแก๎ไข
ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสม การสร๎างความตระหนักถึงปัญหาที่มีความส าคัญทั้งจากทางโรงเรียน ชุมชน 
ครอบครัว เพ่ือสร๎างทักษะชีวิตและความเชื่อมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู๎น าที่ดีใน
อนาคต 

การน าเสนอการออกแบบการมีสํวนรํวมของ พจนา พิชิตปัจจา (2557) สรุปมิติการเข๎ามามีสํวน
รํวมไว๎ 3 มิติ ได๎แกํ มิติท่ี 1 พิจารณาบุคคลที่เข๎ามามีสํวนรํวม (Who) การเลือกคนในการเข๎ามามีสํวนรํวม 
โดยแบํงระดับของคนที่เข๎ามามีสํวนรํวมออกเป็น 8 ระดับ ซึ่งการเข๎ามามีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํง
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อยูํในระดับ    ที่ 1 คือ Self-selected เป็นการเปิดกว๎างส าหรับคนที่อยากเข๎ามามีสํวนรํวมและได๎รับการ
คัดเลือกโดยไมํได๎มีการก าหนดเกณฑ๑หรือคุณสมบัติไว๎ จากผลการศึกษา เยาวชนบ๎านหัวทุํงมีการรวมกลุํม
กันกํอตั้งเป็นกลุํมเยาวชนบ๎านหัวทุํง เพ่ือใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ โดยไมํมีการตั้งเกณฑ๑ในการรับสมัคร
เยาวชนที่ต๎องการ    เข๎ารํวม อีกทั้งไมํได๎จ ากัดจ านวนสมาชิกและไมํได๎จ ากัดคุณสมบัติ การเข๎ารํวมกลุํม
เกิดจากความสมัครใจของเยาวชนเอง สํวนหนึ่งมาจากการเห็นเพ่ือนมาเข๎ารํวม ตนเองจึงรู๎สึกอยากมีสํวน
รํวมบ๎าง นอกจากนี้ การเข๎ามามีสํวนรํวมของเยาวชนกับกิจกรรมในชุมชน ทางผู๎น าชุมชนเปิดกว๎างและ
สนับสนุนให๎เยาวชนและทุกคนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 
ทิพากร ชีวสกุลยง (2555) พบวํา   การมีสํวนรํวมของนักเรียนแกนน าในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนอยูํในระดับมากที่สุด สํวนนักเรียนสมาชิกมีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนอยูํในระดับมาก นักเรียนมีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือสนับสนุนกิจกรรมตํางๆเพ่ือ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในระดับมาก เชํน  การเป็นแกนน านักเรียน การเป็นสมาชิก สํวน
บทบาทและการมีสํวนรํวมของนักเรียนแกนน า มีลักษณะของการมีสํวนรํวมแบบจิตอาสาและใจรัก 

มิติที่2 พิจารณาถึงการติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคลที่จะต๎องตัดสินใจรํวมกัน (How) ซึ่ง พจนา 
พิชิตปัจจา (2557) ได๎แบํงออกเป็น 6 ชํองทาง จากผลการศึกษาเยาวชนบ๎านหัวทุํงมีการติดตํอสื่อสาร
ระหวํางบุคคลที่จะต๎องตัดสินใจรํวมกัน ไมํวําจะเป็น ติดตํอสื่อสารภายในกลุํมเยาวชน เยาวชนกับผู๎น า
ชุมชน และผู๎อาวุโส  ในชํองทางการติดตํอสื่อสารภายในกลุํมเยาวชน มีชํองทางแบบ deliberate and 
negotiate เข๎ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตํอรอง เพ่ือให๎เกิดเป็นรูปธรรมในการด าเนินงาน จาก
ผลการศึกษา เยาวชนบ๎านหัวทุํงสามารถแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็นระหวํางกันภายในกลุํม ประธาน
เยาวชนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุํม แล๎วให๎สมาชิกทุกคนออกเสียงเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดใน
เรื่องนั้นๆ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ จักริน ยุทธวราชัย (2554) พบวํา รูปแบบการติดตํอสื่อสารของ
หัวหน๎าไปรษณีย๑จะพยายามสื่อสารโดยกระตุ๎นให๎พนักงานเกิดความคิด ความริเริ่มในการท างาน หัวหน๎า
ไปรษณีย๑ยินดีให๎พนักงานไปรษณีย๑เสนอความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ 

สํวนชํองทางการติดตํอสื่อสารระหวํางเยาวชนกับผู๎น าชุมชนและผู๎อาวุโส มีชํองทางแบบ listen 
as inspector เข๎ามาในฐานะผู๎ฟังเพ่ือตรวจสอบผลที่จะกระทบตํอตนเอง เยาวชนบ๎านหัวทุํงจะมีการเข๎า
มามีสํวนรํวมในกิจกรรมรํวมกับคนในชุมชน เข๎ามาเรียนรู๎ ได๎รับการถํายทอดภูมิปัญญาจากผู๎อาวุโส 
เพ่ือให๎เยาวชนเกิดการเรียนรู๎ มีจิตส านึกด๎วยตนเอง เกิดความรัก ความรู๎สึกหวงแหนที่จะปกปูองปุาของ
ชุมชน สอดคล๎องกับการศึกษาของ วรพจน๑ พํุมตระกูล (2541) พบวํา การถํายทอดองค๑ความรู๎ของชุมชน
มี 2 ระดับ คือ ครอบครัวและระดับชุมชน ในระดับครอบครัวจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการด าเนินชีวิต จาก
การปฏิบัติจริงและสังเกตในชีวิตประจ าวัน สํวนระดับชุมชน จะถํายทอดองค๑ความรู๎ผํานพิธีกรรม ความ
เชื่อ กฎเกณฑ๑ จากผู๎อาวุโสเพ่ือสืบสานชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน รูปแบบของการจัดการเพ่ือมุํง
ตอบสนองชุมชนภายใต๎ความเชื่อทางจารีตและวิถีการผลิตทางการเกษตร 

สํวนในมิติที่ 3 การพิจารณาความเชื่อมโยงระหวํางการตํอรองของคนในภาคสํวนตํางๆใน
นโยบายหรือการกระท าท่ีเกิดข้ึน (How) มุงํเน๎นการพิจารณาในประเด็นของอ านาจ (power) และอ านาจ
หน๎าที่ (authority) แบํงระดับของอ านาจออกเป็น 5 ระดับ จากผลการศึกษา อ านาจหน๎าที่ของเยาวชน
บ๎านหัวทุํงอยูํในระดับ personal benefit เป็นการพิจารณาบนฐานของการผลประโยชน๑สํวนตนเป็นหลัก 
ทั้งนี้เยาวชนบ๎านหัวทุํงไมํได๎มีอ านาจหน๎าที่ตํอรองในภาคสํวนตํางๆมากนัก เยาวชนมีบทบาทและอ านาจ
หน๎าที่จัดการภายในกลุํมเยาวชนเอง สํวนในชุมชน เยาวชนมีการเข๎ารํวมรับฟัง แสดงความคิดเห็นในที่
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ประชุมของกิจกรรมในหมูํบ๎าน ซึ่งหัวข๎อการประชุมเป็นเรื่องที่เยาวชนสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ 
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ     อรอนงค๑ ธรรมกุล (2539) และพลเกต อินตา (2547) พบวํา ใน
ขั้นตอนการมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑อยูํในระดับมาก  ผู๎ที่คิดวําเป็นปัญหาส าหรับตนเองและ
จ าเป็นต๎องแก๎ไขเทํานั้นจึงจะเข๎ามามีสํวนรํวม ต๎องมีอิสรภาพที่จะมีสํวนรํวม สามารถมีสํวนรํวมและเต็มใจ
ที่จะมีสํวนรํวม 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การรวมตัวกันของกลุํมเยาวชน ท าให๎เกิดศักยภาพและพลังที่จะท าประโยชน๑ให๎กับชุมชนหรือ
ท๎องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยูํ เพราะเยาวชนเป็นกลุํมคนที่จะเป็นผู๎อยูํในชุมชน และเป็นผู๎บริหารจัดการชุมชน
นั้นๆตํอไปเมื่อเป็นผู๎ใหญํ การรวมกลุํมของเยาวชนในการท างาน หรือพัฒนาชุมชน จึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญํ
และนําให๎การสนับสนุนอยํางยิ่ง บทบาทของเยาวชนเหลํานี้ ไมํเพียงสํงผลตํอชุมชนเทํานั้น แตํยังเป็นการ
ชํวยให๎สังคมและประเทศชาติพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น หากหมูํบ๎านหรือหนํวยงานอื่นที่ได๎ศึกษาข๎อมูล น าไป
ปรับใช๎และพัฒนาหมูํบ๎านรวมถึงทรัพยากรในชุมชนของตนเองให๎เกิดความยั่งยืนในอนาคต และหาก
เยาวชนกลุํมนี้ได๎รับการเรียนรู๎ ศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ให๎การศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท า
ให๎เยาวชนสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล๎อม ประกอบกับได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมจากหนํวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จะท าให๎เยาวชนเกิดการพัฒนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งตํอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการปูองกัน  
ไฟปุาในพ้ืนที่อ่ืน ที่มีความหลากหลายทางด๎านเชื้อชาติ ภาษา และประเพณี เนื่องจากวิธีการปูองกันไฟปุา    
ในแตํละพ้ืนที่ยํอมแตกตํางกันไปตามวิถีชีวิต สภาพชุมชน การประกอบอาชีพ ตลอดจนลักษณะภูมิ
ประเทศ    ที่อยูํอาศัย 
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Abstract 

 

 

A retrospective view of the government‟s policies with respect to equal employment 

opportunity shows a gradual transition from merely suggesting that government will 

integrate people from different gender and ethnicity into the workplace to taking 

proactive steps to increase the representation of women and minority groups in the civil 

service. However, ensuring a bureaucracy that mirrors the population it serves remains a 

daunting task. Some people have attributed at least some of the blame for the failure to 

achieve a fully representative civil service to inadequate support for such efforts by 

political leaders. Yet, in the context of Malaysia, it is the localization policy that is 

worthy of consideration that shows disproportionate numbers of women and minorities in 

the civil service as opposed to their number in the population. In addition, the perceived 

unequal chances in recruitment and career advancement as well as the low pay 

discourage the minorities‟ application in the bureaucracy. The important issue raised is 

whether there exists a case of unequal opportunities against women and minority groups 

in the civil service in Malaysia. Building upon this foundation, the paper argues that even 

if bureaucratic representativeness is an important tool for increasing government 

legitimacy, the structural, political and economic features of Malaysia have a bearing on 

the gender and minority representativeness of the civil service at the national and sub-

national levels. The paper then discusses the dearth of representative bureaucracy 

literature and places this literature within the historical context of Malaysia. The analysis 

finds that there are an increasing number of women and minority groups in all levels of 

government. It concludes by noting that more strategies and policy actions need to be 

taken to ensure that the notion of representative bureaucracy requires more than just 

passive representation but also active representation as well.  

 

Keywords: representative bureaucracy, equal opportunity 

Introduction 
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One of the key issues in public administration to emerge for the past twenty years has 

been the extent to which bureaucracy is representative of society. In a democratically-

elected government, representative bureaucracy is an important indicator of the 

government‟s commitment to racial and sexual equality. The concept of representative 

bureaucracy requires that a composition of bureaucracy mirrors all major groups in 

society. The representative character refers not only to the proportion of the population in 

bureaucracy but also to the level of responsibility and functional distribution of that 

population. Thus, a bureaucracy that reflects the diversity of the population is likely to be 

more responsive to the needs and aspirations of women and minority groups in society. A 

substantial empirical research on this argument seems to support this thesis. 

 

Creating a representative bureaucracy is always desirable because it adds legitimacy to 

the government. Yet, translating this normative appeal of the concept into specific 

policies designed to attract and recruit more women and minorities into the civil service 

is undeniably difficult. The attractiveness of working in the public service is further 

exacerbated by the negative rhetoric toward government service. The cumulative impact 

of the negative aspects of the lives of the public administrators is making government at 

all levels frustrating and unattractive for many Malaysians. For example, negative public 

attitudes toward government, unrelenting news media, rigid decision making procedures, 

politicians and interest groups continuously attack and over-criticize, and unreasonable 

public expectations drive the talented people away form the civil service. It is in this 

context that the exclusion of certain groups of people in the civil service makes the 

bureaucracy less representative. On the other hand, one can argue that no bureaucracy 

can be perfectly representative. And if it were possible, a perfectly representative 

bureaucracy that includes all segments of people would be undesirable. A true 

application on the meaning of the concept is to make bureaucracy more or less 

representative.  

 

This paper begins by outlining the importance of inclusive civil service within the 

context of the cultural and ethnic diversity of the population. It then turns to an analysis 

of the inclusion of women and minority into the civil service. In the context of Malaysia, 

two issues stand out: (1) the Malaynization of the bureaucracy, and (2) the role of women 

and minority groups in the civil service. Are women and minority groups represented in 

the civil service proportionate to their numbers in society, at various levels of 

government, and in the different functional groups? Finally, the paper will discuss the 

options and strategies available to make Malaysian civil service more representative. 

 

 

 

 

The Search for Legitimacy  

There has been a lot of discussion in the political science literature about easing the 

tension between democracy and bureaucracy. This wealth of research offers both internal 

and external prescriptions for controlling administrative behavior. The external solutions 

that attempt to limit discretion include legislative oversight, executive control, judicial 

review of administrative decisions, and increasing public access to administrative 

decision-making processes (Finer 1940; Herring 1936; Kaufman 1969; Lowi 1969; Meier 
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1993b; Redford 1969; Waldo 1980). Advocates of internal solutions meanwhile believe 

that administrative discretion is necessary in a complex society and suggest that 

bureaucrats police themselves by inculcating administrative ethics that are consistent 

with democratic values. If administrators continue to subject themselves to professional 

standards and constitutional values, their decisions could be expected to reflect the public 

interest (Frederickson 1971; Friedrich 1940; Mosher 1968; Rohr 1986).  

 

Although both of these approaches have been somewhat effective in curtailing the 

administrative power of bureaucracy, there is always fear that the significant 

discretionary authority, which will always remain in the hands of bureaucrats, will 

undermine efforts to check this authority. Krislov and Rosenbloom succinctly describe 

this fear when they contend that “it is not the power of public bureaucracies per se, but 

their unrepresentative power that constitutes the greatest threat to democratic 

government. If this power cannot be constrained by legislatures and political executives, 

it can nevertheless be made to operate democratically by making it representative of the 

public” (1981, 22). 

 

The possible expansion of bureaucratic power beyond the control of executive, elected 

officials and citizenry raises the question of the legitimacy of bureaucracy in democratic 

government.  One possible way to justify the legitimacy of bureaucracy is based upon the 

pluralist view. The pluralists emphasize the importance of interest groups competing for 

control of power. Some scholars argue that the pluralist view allows for a wider 

participation of people in the administrative decision making processes. Lowi (1979), for 

example, posits that administrative agencies in the pluralist view could be more 

representative of the whole population. Similarly, Cook (1992) points out that aligning 

agencies according to their specific clientele increases their legitimacy. However, the 

continuous tension that occurs between administrative efficiency and representation as 

well as the difficulty of maintaining a proper equilibrium between the public interest vs. 

the special interest lessens the legitimacy of the bureaucracy.  

 

In addition to the pluralist view, another argument put forward to legitimize the role of 

bureaucracy in support of democracy is the hierarchical view. In this view, bureaucracy 

acts as an agent of the citizenry and of political institutions under direct popular control 

(Cook 1992). Similarly, Moe (1984) introduced his principal-agent model to describe 

democratic politics. He points out that, “citizens are principals, bureaucrats are their 

agents.  Bureaucratic superiors are principals and bureaucratic subordinates are their 

agents. The whole of politics is therefore structured by a chain of principal-agent 

relationships…on down the hierarchy of government to the lowest level bureaucrats who 

actually deliver services directly to citizens” (p. 765-766). In addition, Meier (1979) 

argues that Woodrow Wilson‟s prescription for a separation of politics and 

administration has become the normative foundation for the hierarchical view because 

the political branch of government is in charge of politics and policy making while the 

bureaucracy limits its function to administration. As a result, the dichotomy between 

politics and administration quite naturally leads to the prescription that the bureaucracy 

should be subordinate to the will of the politicians.  
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However, questions were again raised about the legitimacy of bureaucracy in the 

hierarchical view due to the possible abuse of bureaucratic power. Gruber (1987), for 

example, argues that the hierarchical view fails to properly control bureaucratic behavior. 

The main problem, according to her, is that bureaucracies tend to short circuit electoral 

channels of public control. She contends, “A range of controls on the discretion of 

bureaucrats to make policy decisions, from very tight to very loose, is conceivable. 

Nevertheless, the structuring of a democratic regime and the placement of the 

bureaucracy in such a regime must adhere to the principle that the bureaucracy is 

distinctive by its subservience to both the rulers and the ruled” (p. 12). After carefully 

analyzing the costs and benefits of various forms of control as well as the attitudes of 

bureaucrats to continuously evade popular control, she concludes that the hierarchical 

relationship between politicians and bureaucrats would not work unless bureaucratic 

behavior is constrained by the resources they seek.  

 

The recognition of defects in both the pluralist view as well as the hierarchical view has 

spurred the search for another argument to legitimize the bureaucracy. Key among this 

search is the idea of representative bureaucracy. The argument for representative 

bureaucracy is that representation of various groups in society could provide legitimacy 

for bureaucratic rule. A representative bureaucracy, which mirrors the whole population, 

could legitimately formulate and implement public policies that will be responsive to the 

will of all groups and thus is likely to better serve the democratic government.  

 

 

The Rise of Representative Bureaucracy 

 

A shift from avoidance to acceptance of the reality that bureaucracy would continue to 

generate power in the policy making process fosters demand for a more representative 

bureaucracy. Rourke (1978) contends that although a powerful bureaucracy threatens the 

“traditional freedoms of democratic society, the bureaucratic power can be used to 

protect and extend those freedoms” (p. 396). The idea of representative bureaucracy was 

further highlighted during the Minnowbrook Conference in 1968. In describing the 

themes of the conferences, Marini (1971) points out “we were reminded of relevance, 

social problems, personal morality, innovation, clients, the evils of hierarchy and 

bureaucracy” (p. 5). In other words, bureaucracy has power and thus needs to be included 

in the scheme of representation and social justice. Representative bureaucracy has now 

become essential in a democratic political system. Riggs (1970) asserts that 

representation in all forms of government is critical to the stability of that government. 

He points to the rise of public rebellion in various countries as a consequence of the 

failure to have an equitable representation in the political dimensions of government and 

its administration. He maintains that there is a “need for diverse elements in a population 

to be adequately represented in order for a government to command their loyalty as a 

legitimate expression of common welfare” (p. 570). 

 

The concept of affirmative action in the bureaucracy is essentially an attempt to increase 

the social composition of the bureaucracy to reflect that of the whole population, 

especially certain underrepresented groups such as women and African Americans 

(Kernaghan and Siegel 1989). The idea that a diverse workforce is more sensitive to 

customers‟ demands is also gaining momentum in the private sector. Kiel (1994) believes 
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that an organization that is reflective of its population will have a better understanding of 

its clients‟ needs. Similarly, Dresang (1991) agrees that an organization, which mirrors 

society, allows itself to greater participation by various groups. Furthermore, a large 

number of private organizations have considered employment diversity to be a good 

business strategy (Darling 1991, Howes 1993). Both Darling and Howes argue that 

affirmative action has now become a prerequisite for future success or even survival for 

any organization. 

 

The Legacy of Colonial Administration and the Introduction of The Malaynization 

Policy 

 

The increasing British hegemony in Southeast Asia created a need for an efficient 

administration to better coordinate its economic activities. As a result, a distinct Malayan 

Civil Service (MCS) resembling that of the British Administrative Class and the Indian 

Civil Service was formed to protect its interests as well as the welfare of its citizens in 

the area (Ryan 1965). In addition, subsequent developments in Malaya further 

necessitated the formation of a reliable civil service. This was more apparent especially 

after the 1874 Pangkor Treaty. In this treaty, the States of Selangor, Perak, Negeri 

Sembilan, and Pahang agreed  

 

to constitute their countries a Federation to be known as the Protected Malay States, 

to be administered under the advice of the British Government. The British 

government, meanwhile, would oversee the administration of these states especially 

in the collection and control of revenues through its representative to be called 

Resident. All matters relating to Malay religion and custom will be left under the 

jurisdiction of the rulers of those states. A post of Resident General was established 

and placed in the federal capital, Kuala Lumpur. The Resident General was 

responsible for the formulation of policies to be implemented in the newly created 

Federated Malay States (FMS) (Puthucheary 1978, 4).  

 

 

 

In addition, the Siamese Treaty of 1909 further solidified Britain‟s control over Malaya. 

After this treaty, Siamese government agreed to relinquish the rights it had over the four 

northern states of the Peninsula, namely Terengganu, Kelantan, Kedah, and Perlis. At 

about the same time, the ruler of Johor signed an agreement with the British seeking 

protection from his enemies. As a result, Malaya was divided into three distinct groups: 

the Straits Settlements of Penang, Malacca, and Singapore, the Federated Malay States of 

Pahang, Perak, Selangor, and Negeri Sembilan, and the Unfederated Malay States 

(UFMS) of Johor, Kelantan, Terengganu, Perlis, and Kedah. The Straits Settlement and 

the FMS were under the jurisdiction of a British Governor while the power and influence 

over the UFMS were exercised through a British advisor in each of those states 

(Abdullah, 19). 
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Administrative Structure  

 

The administrative structure of FMS resembled that of a crown colony whereby the 

British Resident of each state acted as the chief executive. The administration of the 

states was further divided into several administrative districts. A British District Officer 

was then responsible as collector of land revenues, Magistrate, and as general 

administrator with special responsibility for the Malay population of the states (Gullick 

1981). Meanwhile, a traditional concept of local government was preserved in which a 

“Penghulu” (Village Headman) continued to perform minor administrative and policing 

jobs. The continuation of the traditional system was essential to reduce resistance from 

the masses as well as to ensure continued submission of the locals to the British 

government. 

 

The top positions in the MCS continued to be occupied by British officials. The Malays, 

on the other hand, only filled the lower positions and performed mostly minor tasks such 

as clerical duties and police duties. Yet, these Malay officials continued to act as the 

intermediaries between the British administrators and the local masses. The lack of 

Malay officials in the top management positions in the MCS was a cause of concern for 

Malay political leaders. Hence, in 1910, the Malay Administrative Service (MAS)
2
 was 

established to ensure a qualified pool of Malay officials who could be promoted to MCS 

(Puthucheary, 11). However, the rate of promotion among senior Malay officials in MAS 

to the MCS was extremely low. This was largely a result of lower qualifications among 

Malay administrators. While claiming that these Malay officials were not prepared to 

handle responsibilities in managerial positions, the British were reluctant to provide 

adequate training to equip these officials for higher positions. Hence, the normal process 

for MAS officials to be promoted to MCS took a minimum of ten years. As a result, only 

31 Malay officials had successfully gained employment in MCS by 1941 (Puthucheary, 

12). 

 

The invasion of the Japanese army on February 15, 1942, which lasted for almost three 

years, temporarily halted the colonial administration. There was no significant 

administrative development during this time. After the war, the British government 

decided to establish a single administrative unit covering all the states in Malaya with the 

exception of Singapore (Tregonning 1964). Thus, the Malayan Union was formed in late 

1945. However, the Union came under severe attack from Malay political leaders who 

disagreed with a very liberal citizenship requirement for the newly formed British 

                                                 
2
 MAS was created especially for Malays. It was intended to be a filter service to the MCS. Malay officials 

who were selected as probationers would undergo three-year course before they were absorbed in the MCS. 

In the MAS, these officials had to pass through three classes before being promoted. The process normally 

took a minimum of ten years and by the time they were promoted, these officials would already be in their 

middle or late thirties. As a result, they automatically wouldn‟t be eligible for senior positions because by 

the time their promotions were up, they already reached their retirement age of fifty. James de Vere Allen 

(1968) describes the pitiful experience the Malay officials had to go through in the MAS. He basically 

paints MAS as “at the worst it was a blind alley, a decoy for legitimate Malay aspirations; at the best it 

acted as a large funnel into which ambitious Malays were thrust and where they were—very slowly—

processed. Those who were impatient, „uppish‟ or ungentlemanly stayed in the funnel forever—or 

resigned. Those who, to their equal credit, passed the test, were allowed to percolate through into the MCS 

itself, but only in manageable numbers and in such a way that they would never present a serious challenge 

to the promotion ambitions of their British colleagues” (p. 49).  
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colony.  Under intense pressure from Malay political leaders, the British colonial 

administration dissolved the Malayan Union and instead formed the Federation of 

Malaya on February 1, 1948. Under this new federal system, federal government 

remained the sovereign power and states and local government were still under the direct 

authority of British officials (Gullick 1981).   

 

 

Post-Colonial Administration (1957-1970)  

 

On August 31, 1957, Malaya officially gained independence from the British 

government. However, even if Malaya was no longer under direct supervision from the 

British colonial government, its bureaucracy was still staffed by expatriate officers. 

Higher civil service remained exclusively in the hands of British officials. As a result, 

there was a deliberate attempt by the country‟s leaders to slowly integrate Malaya‟s 

community into the civil service. The “Malayanization Scheme” was then established in 

1956 to slowly replace the expatriate officials with the locally recruited native officials 

and was successfully completed in 1965 (Puthucheary, 53).  

 

The scheme brought significant changes to the demographic characteristic of the civil 

service. In particular, there was a significant reduction of expatriate officials in MCS, 

from 67% in July 1957 to only 9.2% in 1962 (Tilman 1964). The following table 

illustrates the changing trend of higher civil servants after the implementation of the 

Malayanization Scheme. 

 

 

Table 1.1 Ethnic Representation in the Higher Civil Service (1957 and 1962) 

 

Ethnicity 1957 1962 

No. % No. % 

Expatriates 1687 61.1 409 14.1 

Malay 390 14.1 850 29.3 

Chinese 366 13.2 987 34.0 

Indians 191 7.0 462 15.9 

Other 127 4.6 194 6.7 

Total 2761 100.0 2902 100.0 

Source: Robert O. Tilman. 1964. Bureaucratic Transition in Malaya. Cambridge 

University Press: London, p. 70 

 

 

However, the Malayanization Scheme was implemented without regard to the ethnic 

background of civil servants. Thus, there was a clear inequality among ethnic groups in 

the higher civil service. For example, the Malays continued to dominate the 

administrative and semi-professional services largely due to their lack of professional and 

technical qualifications. On the other hand, the colonial educational policy that allowed 

English education for the non-Malays enabled them to dominate professional and 

technical services such as the judicial and legal services, medical as well as public work 
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services. Malay administrators tended to concentrate on the administrative services while 

minority administrators were overly represented in the professional services.  

 

The ethnic separation based upon function in the higher civil service continued to 

proliferate among the new recruits. The English-educated Chinese and Indians benefited 

most in terms of employment opportunities. In her thesis, Diana Ooi (1966) succinctly 

describes the advantage of an English education in that “there were three main avenues 

of employment open to the English educated—government, private commercial, and own 

employment. The field was limited in government service to the general clerical service, 

by far the largest unit, junior technical jobs to run the public utilities, teaching, and 

medicine” (p. 37). The Malays, despite the quota system
3
 that gave them special 

privileges in employment in the public service were unable to qualify for posts in the 

professional and technical services. The following table illustrates the concentration of 

new government recruits in the civil service. The data indicate that Malays were mostly 

employed in the middle and lower echelons of the civil service while there were more 

non-Malays in the managerial and professional level. 

 

Table 1.2 Ethnic Compositions of New Recruits into the Federal Civil Service, 1969-

1972 

 

Grade Malays Non-Malays Total 

No. % No. % No. % 

Managerial and 

Professional 

1228 41.7 1718 58.3 2946 100 

Executive 1602 62.2 973 37.8 2575 100 

Technical and 

Clerical 

18048 87.0 2697 13.0 20745 100 

Total 20878 79.5 5388 20.5 26266 100 

Source: Figures extracted from Prime Minister‟s speech in Parliament, 25 April 1973 

  

 

The predominance of Malays in the civil service was a great concern to non-Malay 

political leaders. These leaders accused the government of purposely excluding the non-

Malays in government jobs. One accusation was that even if the number of non-Malays 

far exceeded that of the Malays in the higher civil service, their number in the overall 

federal and state public services remained significantly lower than the Malays (Goh 

1968). As a result, there was tension between Malay and non-Malay political leaders and 

this conflict was often cited as one of the major causes of the 1969 race riots in Kuala 

                                                 
3
 The quota system was justified based upon the grounds that “…the special position of Malays should be 

retained in the Civil Service and improved in the whole economic field. To this end certain safeguards are 

necessary. This is at once evident from the fact that in the First Division of the other branches of the public 

service, excluding Police, which other branches have, as I have said, long been open to Asian of all races, 

there are today 235 non-Malay Asians as compared with only 91 Malays. I therefore propose that, as one of 

the safeguards, the number of non-Malay Federal citizens who are admitted into the Malayan Civil Service 

shall be limited to one for every four Malays admitted into that service in the future.” This privilege was 

clearly outlined in the Proceedings of the Legislative Council of the Federation of Malaya on 19 November 

1952. 
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Lumpur.
4
 On the other hand, Malay political leaders claimed that the deliberate attempt 

to give special preferences to Malays in government positions was to ensure adequate 

Malay representation especially in the professional and technical services. The colonial 

administration, which concentrated on providing general education for the Malays, had 

indeed deprived them of their opportunities to fill in managerial positions in the civil 

service. Hence, the quota system was necessary as a short-term measure to achieve 

proportionate representation in the government sector. In the long run, more educational 

opportunities would be provided to the Malay community so that they could compete on 

an equal basis with the non-Malays. In addition, the Malay leaders also claim that Malays 

had also felt alienated by the lack of opportunities for Malays to gain employment in the 

private sector, which was dominated exclusively by the non-Malays.
5
  

 

 

The New Economic Policy (1970-1990) 

 

The racial animosity and ethnic tensions that reached their peak in the 1969 racial riots 

prompted the government to remedy the racial inequalities. As a result, the New 

Economic Policy (NEP) was launched in 1970, which specifically aimed to eliminate the 

identification of race with economic function as well as to eradicate poverty among all 

races (Ariffin 1992). Government would aggressively intervene to ensure that over a 

twenty-year period the Bumiputra share of the country‟s economy would expand from 2 

percent in 1970 to 30 percent in 1990. Government would also provide more 

employment opportunities for Malays especially in managerial and professional 

positions. Preferential treatment would be given to Bumiputra for entrance into the 

university system. Mandarin and Tamil-medium schooling were maintained and given 

sufficient funding.  

 

Evaluation of the NEP after 1990 indicated a positive progress, though not substantive, in 

the Malay community. A large urban middle class has been created and Malay equity in 

the economy has increased to 20 percent, somewhat less than the original target of 30 

percent. Malays are widely represented in managerial positions whether in public or 

private sectors. Malay leaders opine that without government-directed social engineering 

programs they would not have been able to break the inherently unjust division of labor 

from the colonial legacy that victimized them individually and collectively (Esman 

1994). 

 

Meanwhile, while non-Malays had not suffered economically from the NEP, they 

complained of discrimination in higher education and in government employment. They 

fear that preferential treatment given to Bumiputra will be a permanent feature and thus 

deprive them of fair competition in government as well as in the private sector. By 

emphasizing that social equity is a necessary ingredient for a stable and harmonious 

society, they continue to press the government to respect their legitimate rights as 

citizens. 

 

                                                 
4
 For further discussion of this issue, see The May 13 Tragedy. 1969. A Report by the National Operations 

Council. Kuala Lumpur 
5
 The May 13 Tragedy, 23-24 
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The Concept of Malay Special Rights 

The Special Rights of Malay is essential in discussing the theory of representative 

bureaucracy. The Bumiputras, a group comprised of the Malays and other indigenous 

groups, feel that they should have a dominant place in the government and the public 

service. As a result, the concept of Malay Special Rights was manifested and guaranteed 

under Article 153 of the Federal Constitution which “stipulates that the King is 

responsible for safeguarding the special positions of the Bumiputras and shall reserve for 

the Bumiputras a reasonable proportion of the positions in the public service, educational 

institutions, scholarships, and business permits or licences” (Abdullah Hj Abdul Rahim 

1988, 13). To this effect, the quota system had been implemented in the selection of civil 

servants in the Judicial and Legal Service, the External Affairs Service, and the Customs 

Service (Means 1972).  

 

The concept of Malay Special Rights originated with the British rule in the Malay states 

in 1874. The philosophy behind this concept was that even though Malays were 

subjected to British colonialism, they were still the rightful owner of the country. As 

such, the British felt that the positions of the Malays should be protected and maintained 

through a special status. The large-scale migration of Chinese and Indian labors into the 

country further alienated the Malays from the main economic activities. Thus, in order to 

maintain a colonial rule that would be seen as in the interests of the indigenous Malays, 

the concept of “protection” was introduced by the British (Lim 1985). 

 

In Malaysia, ethnic representation in the civil service has been a major political issue 

since the colonial time.
6
 The colonial government actively recruited British officers to fill 

the higher positions in the Malaysian civil service while leaving the subordinate posts to 

the local citizens. Meanwhile, the English-educated Chinese and Indian immigrants also 

benefited from this arrangement because an English education paved the way for 

employment in government as well as private enterprises (Diana Ooi 1966). The local 

community, namely the Malays, was not in a position to work in the upper echelon of the 

civil service because they were mainly in the Malay-educated schools. The British 

continued to dominate the upper level of the civil service until the late 1950s when the 

new government implemented the “Malayanization Scheme” aimed at replacing the 

expatriate officers with local officers. This scheme ensured a greater number of Malay 

officers in the senior bureaucracy.  

 

Meanwhile, the communist insurgency during the 1950s forced the government to 

differentiate between the Chinese whose loyalty was to Malaysia and those whose loyalty 

was in doubt. As a result of this, in 1952 General Sir Gerald Templer, the British High 

Commissioner at the time, introduced a quota system in the recruitment of non-Malays 

into the senior bureaucracy. This move was justified based on the fact that 

 

 

                                                 
6
 Malaysia was under the British rule until it gained independence on August 31, 1957. 
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…The special position of the Malays should be retained in the Civil Service 

and improved in the whole economic field. To this end certain safeguards 

are necessary. This is at once evident from the fact that in the First Division 

of the other branches of the public service, excluding Police, which other 

branches have, as I have said, long been open to Asians of all races, there 

are today 235 non-Malay Asians as compared with only 91 Malays. I 

therefore propose that, as one of the safeguards, the number of non-Malay 

Federal citizens who are admitted into the Malayan Civil Service shall be 

limited to one for every four Malays admitted into that service in the future.
7
 

 

After Malaysia celebrated its independence in 1957, the economically underprivileged 

Malay community dominated the political landscape. As a result, the Constitution was set 

up in such a way that it gave preferential treatment to the Malay community. For 

example, Article 153 of the Federal Constitution gives the Yang di- Pertuan Agong (the 

King) the authority, on the advice of the cabinet, to reserve for the Malays, “such 

proportion as he may deem reasonable of positions in the public service” (Sheridan and 

Groves 1967, 184). Consequently, the quota system for the Malays in the higher civil 

service remains in effect. Notwithstanding, Article 136 of the Constitution further 

stipulates that all officers in the public service must be treated impartially and 

discrimination on the basis of race is forbidden. The quota or preferential system 

guaranteed the dominance of the Malay officers at the higher level of the civil service 

especially in the Judiciary, External Affairs, and Customs. In the meantime, no quotas 

were in place for the professional and technical services. Table 1.3 illustrates the new 

trend in the composition of the federal higher civil service in 1970 and 1980. 

 

Table 1.3 Ethnic Composition of the Federal Higher Civil Service (Division I Posts) 

 

Ethnic Group 1970 1980 

Malays 1,863 (39.3%) 9,176 (51.29%) 

Chinese 1,636 (34.5%) 5,919 (33.08%) 

Indians 961 (20.3%) 2,478 (13.85%) 

Others 284 (5.9%) 318 (1.78%) 

Total 4,744 (100%) 17,891 (100%) 

Source: Government of Malaysia. 1970 and 1980. Federal Staff List. Kuala Lumpur: 

Government Printing Office. 

 

However, despite the quota system, the Malay community was still underrepresented in 

the higher civil service. The gap was more apparent especially in the professional and 

technical services. Because of their educational background, Malay officers tended to 

concentrate on the administrative and semi-professional services as shown in Table 1.4. 

 

 

                                                 
7
 Proceedings of the Legislative Council of the Federation of Malay. 19 November 1952. 
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Table 1.4 Ethnic Composition of Selected Services in the Federal Higher Civil Service, 

1968 (percentage) 

 

Ethnic Group MCS
8
 Public Works Medical Education 

Malays 86.7% 16.4% 10.1% 32.2% 

Chinese 6.4% 63.8% 40.7% 40.3% 

Indians 6.4% 18.7% 44.6% 24.0% 

Others 0.5% 1.1% 4.6% 3.5% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 Source: Milton Esman. 1974. Administration and Development in Malaysia. New York: 

Cornell University Press, pp. 76-77 

 

The predominance of Malays in the higher civil service has become a source of heated 

political debates among Malay and non-Malay political leaders and has been officially 

highlighted as one of the major causes of the 1969 racial riots in Kuala Lumpur.
9
 Yet, the 

proponents of the quota system argue that the quota is necessary to fix short-term 

problem of achieving adequate Malay representation in the higher civil service, 

particularly in the science and technical fields. Secondly, the main reason for 

implementing the quota system is the legacy of the colonial administration, which was 

keen on providing only general education for Malays so that they continued to fill 

positions in administrative and semi-professional jobs such as Customs, Postal, and 

Immigration Departments.  Table 1.5 compares the educational level of Malay officers 

and the non-Malay officers in the higher civil service in 1971. 

 

Table 1.5 Educational Levels of the Higher Civil Service by Ethnic Origin, 1971 

(percentage) 

 

Highest Educational Attainment Malays Non-Malays 

Masters and Doctoral 63.7% 92.8% 

Bachelor 13.2% 4.8% 

Diploma/Certificate/Secondary 

School Level 

 

23.1% 

 

2.4% 

Total 100% 100% 

Source: List of Officers in the Malaysian Home and Foreign Service, Federal Staff List, 

1971 

 

 

Female Representation 

 

Colonization as well as the socio-cultural milieu that permeates traditional society 

reinforce the stereotype that women‟s role is limited to taking care of the domestic sphere 

(Jamilah Ariffin 1992). As a result, the issue of female representation in the civil service 

only gained momentum after the establishment of the New Economic Policy in 1970 

                                                 
8
 A Malayan Civil Service (MCS) was created by the British Colonial government to protect British 

interests as well as the British subjects in Malaya. It was similar to the British Administrative Class.  
9
 The May 13 Tragedy: A report by the National Operations Council. 1969. Kuala Lumpur 



 
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014 

 

- 492    - 
 

when government introduced various educational reforms aimed at increasing the entry 

of women into schools and universities. Since then, a large number of women have 

entered the job market. For example, statistics reveal that the percentage of women in the 

government service‟s workforce increased steadily from 13.7% in 1957 to 27.0% in 1980 

and to 30.6% in 1987 (Jamilah Ariffin 1992). Even though women are making substantial 

inroads into government service, their presence is limited to the lower echelon in the civil 

service. Consequently, the issue has drawn much debate especially from various women 

politicians and non-governmental organizations, which argue that since women now 

comprise half of the population
10

, their presence in positions of power and authority such 

as in the higher civil service is essential to insure that interests of women are taken care 

of. The argument clearly bodes well for the proponents of representative bureaucracy 

who claim that a bureaucracy is only legitimate if its composition reflects the population 

it serves. 

 

Data on women in the civil service, especially during the pre-independence period, is 

lacking, but scattered evidence indicates the contribution of women as low-level manual 

workers as far back as 1921. These women were mainly Chinese and Indian immigrants. 

The increase of formal education among Malay women in the 1940s saw a small number 

of them venturing into government jobs as teachers, nurses, and clerical staffs. However, 

it was only after independence that the number of women in government service grew 

considerably (Jamilah Ariffin 1992). Compared to men, women employees had to go 

through several obstacles before achieving equal status with men. For instance, it was 

only in 1964 that women were admitted into the Malaya Civil Service, now known as the 

Administrative and Diplomatic Service. Five years later, women employees began to 

enjoy equal pay with their male counterparts and by 1971 they were accorded permanent 

employment status regardless of their marital status.  

 

The provisions that enable women to become permanent civil service employees 

certainly help them increase their share in the public service workforce. While the 

proportion of male officers is declining, female officers continue to show their presence 

in the government. For example, women only made up of 13.7% in 1957 but rose to 27% 

in 1980 and 30.6% in 1987. On the contrary, men‟s proportion continued to spiral 

downward from 86.3% in 1957, to 73% in 1980 and 69.4% in 1987. Table 1.6 depicts the 

composition of civil service based on gender. 

 

Table 1.6 Staff in the Government Sector by Gender (percentage) 

 

Gender 1957 1967 1980 1987 

Men 86.3% 79.0% 73.0% 69.4% 

Women 13.7% 21.0% 27.0% 30.6% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: Jamilah Ariffin. 1992. Women and Development in Malaysia. Selangor: 

Pelanduk Publications, p. 117 

                                                 
10

 According to the 2000 Census, there are 11.42 million women in Malaysia out of total population of 

23.27 million. Further, there are 3.24 million women who are employed in various sectors throughout the 

country. See Census 2000: Malaysia. Kuala Lumpur: Department Statistics. 
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Although the number of women in the civil service continues to grow, the increase is 

notable in only a few sectors such as education and health services. In addition, the rapid 

increase of women in the government tends to be predominantly concentrated on the 

lower echelon of the civil service. Women‟s entrance into key positions of power and 

authority, especially in Division A group, continues to be notably lacking.
11

 Specifically, 

women are concentrated on the National Archives, Education Service, Department of 

Inland Revenue, and Medical and Health Services. Table 1.7 illustrates the distribution of 

women in various groups in the government. 

 

 

Table 1.7 Distribution of Women in the Civil Service According to Divisional Group 

 

Divisional Group 1968 1987 Growth Rate 

Division A 244 (1.1%) 19,032 (8.9%) 22.9% 

Division B  748 (3.2%) 15,066 (7.0%) 15.8% 

Division C 15,804 (68.5%) 104,153 (48.5) 9.9% 

Division D 6,268 (27.2%) 76,563 (35.6%) 13.2% 

Total 23,064 (100%) 214,814 (100%)  

Source: Government of Malaysia. 1988. Federal Staff List. Kuala Lumpur: Government 

Printing Office 

 

The New Economic Policy (NEP) that was established in 1970 further enhanced the 

educational opportunities for Malay women. This opportunity subsequently paved the 

way for their participation in both the public and private sectors.  As a result, Malay 

female representation in the higher civil service has also risen significantly from the 

previous time. Table 1.8 shows the number of women in the higher civil service in 1980 

as compared to 1971. Although their presence is significantly higher, it still pales in 

comparison to the number of male officers at that level. What is worse, women officers 

are still considered a “rare species” in the Administrative and Diplomatic Service.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 The Trusted Salary Commission of Malaya established the classification system in the civil service in 

1947. Under this classification, occupations were divided into five categories: Division I, II, III, IV, and the 

Industrial and Manual Group. However, the Tun Suffian Report in 1970 reduced the categories to only four 

based on functions and salary: managerial and professional; executive and sub-professional; clerical and 

technical; and industrial and manual workers. This classification was again under review in 1977 when the 

Cabinet Committee Report classified the category based on academic qualification. Thus, Group A consists 

of officers with university degree, Group B—Diploma and Higher School Certificate, Group C—

Malaysian Certificate of Education, and Group D—anything lower than Malaysian Certificate of 

Education. 
12

 Administrative and Diplomatic Service, formerly known as MCS, is the elite core of government civil 

service. 
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Table 1.8 Composition of Women in the MCS, 1971 and 1980 

 

Year Number of Women 

in the MCS 

(Malays, Chinese, 

Indians, and others) 

Total Number of 

MCS Officers 

% 

1971 16 782 2.05 

1980 150 1507 9.95 

Source: 1971 figures calculated from Federal Staff list of 1971; 1980 figures calculated 

from Federal Staff list of 1980 

 

In terms of ethnicity, in 1971, there was only one non-Malay woman in the MCS. 

However, their number rose to 45 in 1980. This phenomenon is not unusual because non-

Malay women who are in English-educated medium tend to secure their positions in 

professional and technical fields such as medicine and public works just like the non-

Malay public officers. Table 1.9 below illustrates the difference between the numbers of 

Malay female officers in various services compared to non-Malay female officers. The 

fact that non-Malay officers had the highest representation in the medical service and 

public works was due to various opportunities provided to them to pursue courses in 

medicine, engineering, and other professional fields that require English education. 

 

 

Table 1.9 Ethnic Compositions of Women in Selected Services in the Higher Civil 

Service, 1971 and 1980 

 

  1971   1980  

Ethnicity                   

MCS 

 

 

Public 

Works 

 

Medicine 

 

MCS 

 

Public 

Works 

 

Medicine 

Malays 15 0 1 105 47 71 

 

Chinese 

 

1 24 59 30 53 227 

Indians 

and Others 

 

0 

 

0 

 

86 

 

15 

 

0 

 

214 

 

Total 

 

16 

 

24 

 

146 

 

150 

 

100 

 

512 

Source: 1971 and 1980 figures were based on Federal Staff list of 1971 and 1980. 

 

 

The advancement of women in Malaysia is often dependent upon their access to decision 

makers in politics and government. Historically, women employees had to face several 

obstacles before being accepted into the civil service. The equal pay as well as the 

permanent employment status had been in place only fourteen years since the country 

gained its independence. Despite their slow progress, women‟s participation in 

government services has steadily increased from 27 percent in 1980 to 33.6 percent in 
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1991 (Mansor and Rosnah 1993). Several factors are important in this regard, the most 

significant being the increased opportunities to be educated in institutions of higher 

learning. In addition, the expansion of government services in such areas as education, 

health, and welfare helped fuel the demand for women civil servants. However, the 

largest concentration of women in the public workforce tends to be in the lower echelon 

posts such as clerks, stenographs, and manual workers.  In 1984, only 244 women or 1.1 

percent were in professional and managerial positions. The number rose to 19,032 (8.9%) 

in 1987 and 25,050 (10.5%) in 1991. Table 1.10 shows the distribution of women in the 

different divisions in government. 

 

 

 

Table 1.10 Distribution of Women in the Government Services 

 

 

 

Group 

Division 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Group A 244  19032 19962 21367 22965 25050 

Group B 748  15066 15475 16551 17805 23461 

Group C 15804  104153 105551 109366 113686 11596 

Group D 6268  76563 7097 76766 75329 74708 

Total 23064 214814 218084 223050 229785 238415 

Source: Government of Malaysia. 1992. Federal Staff List. Kuala Lumpur: Government 

Printing Office 

 

 

In addition to lack of women in managerial positions, women also tend to be 

concentrated in traditional jobs such as in health, medical, and education services. They 

still align themselves with gender stereotypical roles such as providers of care and child 

rearing. There are also a lot more women nurses than doctors or hospital administrators.  

The under representation of women in the management and professional division is 

clearly a cause of concern for many women leaders. The gap between men and women‟s 

representation widens as they move to higher divisions. In 1999, women made up of 

almost 50 percent of the total registered voters (Ahmad 1999). Yet, their presence in the 

decision-making level either in government or politics is not very encouraging compared 

to their overall population.
13

 For example, there are only three women cabinet ministers 

in the government today, an increase of one since 1990.
14

 In the federal, state, and local 

government, women employees constitute a higher percentage in the support groups 

rather than in top management positions. See table 1.11. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 In the 2000 National Census, there were 11.42 million women while 11.85 million were men. 
14

 For further information, see the Prime Minister Department‟s website at http://www.pmo.gov.my/ 
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Table 1.11 Women in Malaysian Public Service, 1999 

 

Title of Post 

(Top Four 

Levels) 

Women in top 

decision-making level 

in the Federal Civil 

Service 

 

Women in top 

decision-making 

level in the State 

Civil Service 

Women in top 

decision-making 

level in the Local 

Government 

Number Percentage 

of women 

appointed 

to that 

level 

Number Percentage 

of women 

appointed 

to that 

level 

Number Percentage 

of women 

appointed 

to that 

level 

Chief Secretary 

to the 

Government 

 

0 0 0 0 0 0 

Superscale 

Levels (A, B, 

and C)
15

 

 

21 10.9 0 0 0 0 

Professional and 

Management
16

 

 

30965 50.0 517 15.6 135 22.7 

Source: Aminah Ahmad. 1999. Women in Malaysia. Report Prepared for Asian 

Development Bank and the Government of Malaysia 

 

In spite of the significant progress in government employment compared to thirty years 

ago, gender equality remains an important issue in the context of ensuring an equitable 

representation of women especially in the top management positions in government 

services. The lack of women in the higher echelon of bureaucracy is clearly an issue that 

needs to be addressed quickly by the government. In addition, the ever-increasing role of 

women in all sectors in Malaysia makes it even necessary to have more women in the 

decision-making levels in politics as well as in government services.  

 

Two conclusions can be drawn from comparisons of the ethnic and gender composition 

of the Malaysian higher civil service since the independence. First, all major ethnic 

groups are fairly represented in the higher civil service. Even though Malays are over 

represented in the general administrative service, they are still underrepresented in the 

professional and technical areas of the higher civil service. Likewise, the non-Malays 

have a higher representation in the professional fields compared to the general 

administrative service. Second, women are underrepresented in the higher civil service. 

Specifically, Malay women continue to be underrepresented in the professional and 

                                                 
15

 This is the top management level in government service. Those who occupy this positions range from the 

Secretary General, Deputy Secretary General, Director General, and heads of the department.  
16

 This level is for professionals and administrators who at least posses a university degree. 
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technical services. The increase of educated women in the labor market and the fact that 

female population comprise half of the country‟s population makes it necessary to have 

more women in the higher civil service.  

 

As of late, attempts have been made by the government through various measures such as 

constitutional change, executive orders, as well as establishment of the Ministry of 

Women and Family Development to correct the imbalance of women in government, 

politics, and private sector. It seems that women have steadily increased their 

participation in Group A posts, particularly in key positions of power and authority. Yet, 

the issue that continues to be debated is whether the presence of women and minorities in 

the higher civil service yields benefits to their groups, such that the policy decisions they 

make promote the interests and demands of women and minority groups.  

 

Policy Implications 

The analysis suggests that government agencies need to create a culture that values 

diversity and encourages substantive policy decisions that promote the interests and 

wishes of historically disadvantaged groups. The first step is to build a diversity 

awareness program. The program will focus on administrators to make sure that they 

have an increased sensitivity to the multicultural differences that exist among the co-

workers and the customers. The second step is to set up a training program for managers 

to teach diversity skills. The training modules should be geared toward recognizing the 

value of diversity in different teams and demonstrating how diverse teams are more 

creative and productive than homogenous teams. The third step is to form diversity 

resource groups that allow employees with a similar background such as people with 

disabilities, parents, women, and minorities to come together to support one another.  The 

fourth step involves emphasizing on merit-based performance system. An effective and 

efficient public service consisting those who are well-qualified is needed for meeting 

citizen expectations and national competitiveness in an increasing global and borderless 

international environment. In addition, a fuller merit system with less gender and ethnic 

preference is necessary to attract talent and motivate staff to improve their performance. 

More importantly, government agencies should create a culture of inclusion so that the 

high achievers and the best talent seeking careers in the civil service will be encouraged 

to apply employment in government.  

 

Finally, the progress towards making bureaucracy in Malaysia more representative is 

heading in a good direction. In Mei 16, 2008 the pay structure for civil servants has been 

revised and the new pay system offers attractive package for those who want to work in 

the civil service. As a result, the number of Chinese and Indian candidates who applied to 

work in the public sector has increased significantly. For example, there were 5,421 

Chinese and 6,113 Indians who applied for work in the Public Service Department in 

2007 compared to only 1,347 for Chinese and 1,953 Indians who had applied in 2006. In 

addition, government has also allocated one percent of the total workforce in the 

government for disadvantaged groups. This policy is aimed at encouraging more 

disadvantaged people to apply to work in the civil service. 
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Abstract 

 

This paper aims at shedding some light on the role of “intermediary groups” 

which provide a bridge between local governments and local communities as 

an important component local governance
17

 In fact, “intermediary groups” are 

one of the essential components in the “Institutional Design of Governance” 

(Pierre and Peters 2000: 43-44) for managing a variety of crises such as 

economic recession, declined community, aging society, natural disaster, and 

etc. This paper will focus on the roles of “Local Rehabilitation Supporters” in 

the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004 and the Great East Japan 

Earthquake in 2011. The emphasis of this paper, however, is not on the 

analysis of the contributions of such “intermediary groups,” but on the analysis 

of the role of those “intermediary groups” as a promoter of informed public 

participation in the local policymaking and policy implementation process 

(Pierre 1988 a). 

 

 

 

                                                 
17

 About the concept of “governance,” please refer to the following book: Jon Pierre and B. Guy Peters, 

Governance, Politics and the State (London: Palgrave Macmillan, 2000). 
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Introduction 

 

  Governments in any country have been faced with a variety of problems, and have 

tried to solve those problems with various administrative measures. Since 1980‟s, 

however, governments, especially those of advanced industrial countries, have tried to 

dissociate the policy implementation function from the public administration in general 

by introducing such seemingly new ideas as privatization, PFI (Private Finance 

Initiative), PPP (Public Private Partnership), NPM (New Public Management) and 

“governance”(Pierre and Peters 2000; Pierre 1998 b; Hood 1991). However, it seems to 

the authors that these new ideas and measures, in fact, could not live up to people‟s 

expectation especially when managing serious crises. This awareness has led us to 

consider the idea of “governance,” which incorporates the private sector into the planning 

function of the public administration. In another word, “Governance” is an arrangement 

for the planning and implementation of public policies through the collaboration between 

the government and society (Pierre and Peters 2000: 29-35).
18

 

 

  In building effective “governance,” the most important question is “who become a 

bridge between the government and society and how they provide it.” Moreover, it is 

imperative for any governments to grasp social needs, for they would waste scarce 

government resources such as authority, money, staffs, and information without correctly 

understanding such needs. On the other hand, society does not usually have effective 

channels through which residents can influence the governmental decisions (Pierre and 

Peters 2000: 54; Stoker 1998). As a result, there tends to emerge perception gaps between 

governments and residents, which often times lead to a mismatch between residents‟ 

needs and the administrative responses of governments. To close such gaps, it seems 

imperative, at least in a theoretical term, to get residents‟ participation into the policy-

making and policy-implementation process. But, in reality, there exist some problems to 

make residents‟ participation meaningful and productive, since not all residents are 

necessarily equipped with capacities to understand the nature of public policies. In fact, 

we do need some “intermediary groups” working between governments and residents in 

order to make the participation meaningful. 

  

  Therefore, it is very important to study the potentialities and limits of those 

“intermediary groups” since they may be able to contribute to build up effective and 

responsive governance. Focusing on the activities of the “Local Rehabilitation 

Supporters,” in two actual cases of the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004 and 

the Great East Japan Earthquake in 2011, this paper will show how “intermediary 

groups” could connect society with its governments by closing various gaps between 

them. In these two extremely difficult situations, many “intermediary groups” worked 

with the local governments in the affected areas. We will examine how these 

“intermediary groups” could contribute to the rehabilitation of devastated local 

economies and local communities in general? 

 

                                                 
18

 It is important to keep in mind that the state still plays a crucial role to decide on the directions of 

policies,  the priority of policies, and etc.. In this sense, any form of "governance" is never a substitute for 

the state. See,  Dahlström, Carl, Peters, Guy B., and Pierre, Jon (2011) and Margetts Hellen, Perri 6, and 

Hood, Christopher (eds.) (2011) Consequences of Modernization:  Unintended Consequences of Public Policy 

Reforms, Oxford: Oxford University Press. 
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Two Massive Disasters and Their Recovery Process 

 

Just about when people started to prepare for dinner in the evening of Oct. 23, 2004, a 

massive earthquake of magnitude 6.8 or an intensity of 6 on the Japanese seven-stage 

seismic scale hit the Mid Niigata region, which is about 300km or 188 miles northeast to 

Tokyo.  

 

More than 65 persons were killed, and 4,805 persons were injured. The total numbers 

of houses totally or party destroyed, and therefore made inhabitable by this earthquake, 

was 13,810. The damage of the earthquake was especially severe in hilly and 

mountainous areas. The earthquake cut off traffic at many places in those areas, and 

therefore 61 communities in 7 municipalities were totally isolated. Yamakoshi Village, 

the worst hit by this earthquake, was eventually merged into a neighboring large City of 

Nagaoka on Apr. 1, 2005, just about six month after the earthquake. The biggest 

challenge for Nagaoka City, which took over the responsibility of recovery and 

reconstruction of devastated Yamakoshi Village, was how they could restore communities 

in the former Yamakoshi Village that had been an autonomous local governmental unit 

for a long time.
19

 

  

The Great East Japan Earthquake, which hit a wider area of northeastern Japan with 

the magnitude of tremor of 9.0 at 14:46 on Mar. 11, 2011, was in no way comparable to 

the past large scale earthquakes in the sense that it accompanied the unprecedented scale 

of Tsunami (tidal wave), which not only wiped away the lives of uncountable number of 

people and their assets especially in the areas facing the Pacific Ocean, but also gave 

severe damages to nuclear reactors located along the coast. The most severe nuclear 

reactor accidents happened at Tokyo Electric Power Company‟s Fukushima Daiichi 

Nuclear Power Station, where four of their 6 nuclear reactors (No. 1 to No. 4) 

experienced sever meltdowns of nuclear fuel, which has led to the worst nuclear accident 

in the world history, the one much worse than the Chernobyl accident. The intensity of 

the earthquake was between 6 low and 7 on the Japanese seven-stage seismic scale in the 

areas along the northeastern Pacific coast. The tally was 15,833 dead, 6,146 injured, and 

2,654 missing. More than 126,578 hoses were totally destroyed, 272,305 houses partially 

destroyed and inhabitable, and more than 742,664 houses were heavily damaged. 

Therefore, more than 298,611 people have been forced to evacuate from their hometowns 

to various places in neighboring cities and towns and even in different prefectures in 

some cases. 
20

 

 

One of the most important, though difficult, tasks in the disaster-stricken area was the 

“group relocation of the community for disaster mitigation.” After the earthquake of that 

magnitude, many people living close to the coastline, for instance, have come to face a 

                                                 
19

 Japanese government is composed of three levels of governments: national, prefectural and municipal 

governments. Legally speaking, the relationship between them is defined as equal as governing bodies but 

different in their functions. Municipalities are further divided into three different categories as city, town, 

and villages roughly according to the size of municipalities. Currently, we have 47 prefectures, 790 cities, 

746 towns and 183 villages in the nation. Prefectures and municipalities are, defined by the Local 

Autonomy law of Japan, as autonomous local bodies.  
20

 As for the details of the Great East Japan Earthquake, please refer to the following sites: 

http://ajw.asahi.com/category/0311disaster/ (Access date: Mar. 15, 2014) 
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difficult choice between rebuilding their houses at their original sites and moving as a 

community to the places that might be free of disaster from Tsunami in the future. It is 

not an easy choice for anyone because moving out from their hometown would mean the 

loss of social and cultural identities and jobs. Therefore, it is not necessarily easy to reach 

the consensus to move out as a community even though it is evident to everybody in the 

community that it would be safer to move out from the hometown. In fact, the 

institutional arrangement of group relocation has not been so successful; only 38 

communities out of 286 communities have decided to move out to a safer place since 

many communities cannot reach an agreement (as of Mar. 2013). It is actually a legal 

requirement to get consent of every member of the community to make the decision to 

move out as a community. Even when people in the community agree to move out, they 

sometimes cannot find an adequate place to go.  

 

 

Residents’ Participation in the Group Relocation Process 

 

No one in the field of local governance or administration disagrees that resident‟s 

participation is a key to success in community rehabilitation and group relocation 

program after a large-scale natural and/or man-made disaster. It is not good enough for 

any local authorities to set up a participatory arrangement for citizen to effectively 

contribute to the decision- and policy-making and its implementation process unless 

citizens develop the capacity to understand and utilize that process. Otherwise, even a 

very creative process of participation would be reduced to an arrangement for formally 

confirming decisions already made by the authority (Dairokuno 2002). However, it is 

also common knowledge that there is limit to citizens‟ capability to govern their 

community in terms of expertise (Dairokuno 2005). However high the level of their 

awareness and interest in a series of rehabilitation policies by local authorities may be, it 

is quite another story how well they could digest the significance and implications of 

those policies. Furthermore, there is an issue of participation costs; in another word, 

residents who have more resources to mobilize are likely to influence the policy outcome 

(Hayakawa 1997; Matsuda 2008)As the focus of rehabilitation policies moves from 

talking about general ideas of rehabilitation to implementing concrete policies, it 

becomes harder to get consensus on specific contents of policies among residents with 

different ideas and interests. A part of reason often times derives from the lack of 

understanding in policy-making process. 

 

Another factor, which may contribute to smooth implementation of policies, is to 

aggregate residents‟ needs in a way they feel it legitimate: in another word, local 

authorities have to spend a substantial time to absorb as much interests and opinions of 

residents as possible, and try to smooth out the differences on policies in advance.
21

 

Otherwise, potential differences in interests and opinions would eventually appear as a 

formidable obstacle to implement rehabilitation policies. In the case of the Great East 

                                                 
21

 In case of Hanshin Great Earthquake in 1995, it has been pointed out that Kobe City succeeded in a 

quick recovery but with the failure to absorb residents‟ wants and needs. Many residents in certain area 

were forced to move from their original living site to another sites given by Kobe City. Because of that, the 

personal relationships, long developed in the community, was lost in the new living sites. In extreme cases, 

the elderly people died of natural causes without anyone knowing because of the loss of personal 

relationships. See Hayakawa (1997).   
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Japan Earthquake, there are cases in which such rehabilitation program as a land 

readjustment project or a group relocation project has been lost in a maze because of the 

lack of residents‟ consensus. For aggregation of interests and opinions, which is the 

essential condition for smooth implementation of policies, local authorities ought to give 

residents opportunities for careful deliberation on a possible image of community after 

rehabilitation and on desirable policies to be pursued: in other word, of the total vision of 

the rehabilitation program (Iizuka 2013). 

 

 

Rehabilitation Supporters and the Intermediary Groups 

 

One of the responses to the problems described above is the introduction of 

“Rehabilitation Supporters” by local authorities as “intermediary groups” working 

between residents and local authorities in the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004 

(Ministry of Internal Affairs and Communications 2013). In this case, the “Civic Forum 

for Reconstructing Chuetsu (mid Niigata)” was formed on May 11, 2005, by local 

universities, research institutes, volunteer groups, and private companies and etc., with 

common understanding that the rehabilitation of earthquake-stricken area is not possible 

without the cooperation of all social actors which exist in this area. Actually, this 

organization played a very important role to fill the gap between citizens and local 

authorities, and it eventually became a more formal incorporated non-profit organization 

called the “Chuetsu (mid Niigata) Organization for Disaster Prevention and Safe 

Society.” And, ever since then, it has played a major role for the rehabilitation of the area 

(Iizuka 2013: 101-106: Niigata Prefecture 2007) 

 

Table.1 Initiatives taken by Civic Forum for Reconstructing Chuetsu 

・Measures for securing and developing personnel in rehabilitation 

Project Contents 

(1) Improvement of 

abilities of Local 

Rehabilitation 

Supporters 

・ Support for Local Rehabilitation Supporters 

・ Meetings to share information among Supporters and 

providing various trainings for Supporters (12 times a 

year) 

・ Capacity building for Supporters to evaluate their own 

support in the communities 

・ Helping Supporters understand a changing perception of 

“richness” among residents in the affected communities 

・ Study on the resizing of local communities in 

mountainous regions  

(2) Meetings for 

Rehabilitation 

Supporters 

・ Holding meetings for Rehabilitation Supporters to share 

their experiences in the rehabilitation of communities 

  (3) Support of 

building the 

  network for local  

  rehabilitation 

・ Holding meetings to building the network of 

cooperation among Rehabilitation Supporters 
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 (4) Recruitment of 

and  

 Training for 

Rehabilitation  

 Supporters  

・ Providing internship for those who may want to become 

Rehabilitation Supporters 

・ Holding meetings for students to study the rehabilitation 

in local communities 

・ Accepting groups interested in local rehabilitation  

・ Study on a possibility of “Disaster Prevention Green 

Tourism” 

 (5) Designing the 

 rehabilitation plan for  

 devastated areas 

・ Holding workshops to study rehabilitation process 

・ Holding meetings for rehabilitation evaluation and 

support 

・ Study on a process of rehabilitation in local 

communities 

・ Study on the potentiality of affected mountainous 

regions for initiating rehabilitation 

 

 

・Initiatives for developing human resources for disaster prevention 

Project Contents 

(1) Educating local 

residents for disaster 

prevention 

・ Establishing “Chuetsu Civil Academy for Safe and 

Secure Society” 

・ Study on disaster prevention in local communities 

(2) Local networks for  

disaster prevention 

・ Support of disaster prevention activities 

(3) Domestic and 

International 
Contribution  

・ Hosting “Natural Disaster Summit” 

・ Organizing “Chuetsu Rehabilitation Support Team” 

 (4)Promotion of 

  international exchange 

on disaster 

・ Holdings meetings for international students 

・ Organizing foreign students studying in Japan 

 

As shown in Table 1, the main objectives of the “Civic Forum for Reconstructing 

Chuetsu” were to “secure and develop human resources for area rehabilitation” and to 

“produce human resources for disaster prevention through the lessons from the Mid 

Niigata Prefecture Earthquake.” Projects in the former category are (1) improving the 

quality of Rehabilitation Supporters; (2) holding the Regional Rehabilitation Conference; 

(3) helping to build up rehabilitation networks; (4) securing and developing human 

resources for rehabilitation; and (5) producing a rehabilitation plan. Projects in the latter 

category are (1) disseminating information on disaster prevention among citizens; (2) 

building disaster prevention networks; (3) helping other regions and countries hit by a 

large scale natural disasters with lessens learned form the Mid Niigata Prefecture 

Earthquake; and (4) international collaboration on disaster prevention, relief, and 

rehabilitation (Iizuka 2013: 104-108).  
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Various activities by the “Civic Forum for Reconstructing Chuetsu,” in fact, 

contributed to confidence building between citizens and both national and local 

governments by reducing perception gaps or encouraging communication between 

residents and local governments. It was possible because the organization was not an 

immediate stakeholder, and therefore they can play the role of the third party that does 

not have immediate interest in the issues. And, more often than not, they could contribute 

to aggregate various needs and interests of rehabilitation within communities, and help 

residents take initiatives to start their own rehabilitation efforts. It often played the role of 

arbitrator whenever there is conflict of interests among community members. It is they 

who accommodate different views, interests, and opinions on rehabilitation plans 

between citizens and local governments.  

 

In order to assist the activities of such intermediary groups as the “Civic Forum for 

Reconstructing Chuetsu,” the “Local Rehabilitation Supporter” scheme was officially 

introduced by the national government on Sep. 11, 2007, and it will support the activities 

of various intermediary groups until 2014. They have been sent to the communities 

heavily damaged by the earthquakes to help the residents in their rehabilitation efforts on 

a daily basis. The supporters have been engaged in any rehabilitation assistance required 

in the affected communities, and they have also investigated actual conditions of those 

communities and people who live in there. Furthermore, they have tried to build up a 

network of those affected communities, and have been engaged in community welfare 

activities. Their activities are not limited to those assistance and research. They are also 

active in such economic activities as the sales of agricultural products of affected area 

and/or promoting tours to the affected areas for people from unaffected areas in order to 

encourage the interactions of people between the affected and unaffected areas. In this 

sense, the supporters are considered not only as social actors but also as economic actors 

to revive the regional economy (Iizuka 2013: 184-189). 

 

The Ministry of Internal Affairs and Communications have introduced a scheme that 

enable the affected local governments to pay for the cost of sending the supporters. In the 

case of the “Civic Forum for Reconstructing Chuetsu,” they could send multiple number 

of “Local Rehabilitation Supporters” to each affected communities (Nagaoak City:12; 

Minami-Uonuma City: 4; Tokamachi City: 5; Ojiya City: 9; Uonuma City: 8; Kawaguchi 

City: 4). As already mentioned, they have been engaged in various rehabilitation 

assistance actually required by residents in the affected communities. They also 

participate in community meetings held in the devastated communities.  

By doing so, they have developed close relationships with people in the affected areas, 

which actually has made it possible for those supporters to learn of real needs of affected 

residents. Based on this precious information, the supporters has often organized 

workshops for disaster rehabilitation, in which they have acted as intermediary between 

residents and local authorities concerned (Ministry of Internal Affairs and 

Communication 2009). 
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Diagram.1 Governance for Rehabilitation Focusing on Intermediary Groups 

 

 
 

 

 Diagram. 1 above summarizes the dynamics of “Local Rehabilitation Supporters” in 

conjunction with the “Civic Forum for Reconstructing Chuetsu.” As shown in the 

diagram, the “Local Rehabilitation Supporters” scheme has indeed contributed to 

grasping imminent needs of the affected communities and their people. The “Civic 

Forum for Reconstructing Chuetsu” has become the center of rehabilitation efforts 

through various activities implemented by those “Local Rehabilitation Supporters,” 

which, in turn, provide a bridge between the residents affected and the local authorities 

concerned. People in the affected communities can freely talk to the “Local 

Rehabilitation Supporters” about their actual conditions without reservation because 

those supporters are not public officials and are eager to listen to what they have to say. 

Various information collected through this informal channel are accumulated as a rich 

database on actual demands and needs from affected people at the “Civic Forum for 

Reconstructing Chuetsu.” With this rich database, the forum can talk to various local 

authorities, and sometimes try to change the perception of local authorities about where 

real residents‟ needs lie. In this way, the forum has functioned as a bridge between 

residents and local authorities in matching rehabilitation policies and residents‟ needs and 

demands. This is, indeed, one of the ideal ways of governance to effectively respond to 

crisis caused by large-scale natural or man-made disasters Iizuka 2013: 187-188).  

 

 

 “Local Rehabilitation Supporters”: An emerging challenge 

 

 In the case of the Great East Japan Earthquake as well, the lessons learned in the Mid 

Niigata Earthquake were alive. There appeared many intermediary organizations (NPOs) 

immediately after the earthquake using the already existed “Local Rehabilitation 

Supporters” and similar scheme created by public entities. Here are two cases in order. 
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            Table.2  Local Rehabilitation Supporters in the Great East Japan Earthquake           

Iwate Prefecture（15） Iwate Prefecture 15 

Miyagi Prefecture（53） Miyagi Prefecture 35 

Kesennuma city 13 

Tagajyo city 2 

Higashi Matsushima city 3 

Fukushima Prefecture（10） Namie town 7 

Tomioka town 3 

 

               Source: Ministry of Internal Affairs and Communications, 2012 

             （http://www.soumu.go.jp/main_content/000215669.pdf） 

 

 

 

           Table.3  Life Support Advisers in the Great East Japan Earthquake  

 

 City, Town, Village 

(government) 

City, Town, Village 

(person) 

Pref 

(person) 

Total 

(person) 

Iwate 

Prefecture 

16 170 17 187 

Miyagi 

Prefecture 

15 191 13 204 

Fukushima 

Prefecture 

30 171 5 176 

Total 61 532 35 567 

 

         Source: National Council of Social Welfare, 2012 

 

   One of those is, of course, the “Local Rehabilitation Supporters” scheme created by 

the Ministry of Internal Affairs and Communications on Oct. 17, 2011 especially for the 

Great East Earthquake. In this case, local governments heavily affected by the earthquake 

appoint the “Local Rehabilitation Supporters” (for one to five years). The objective of 

this scheme is to help  

reconstruct the devastated communities through taking care of the affected residents and 

through social and economic revitalization of the affected areas.” The Ministry expects 

those supporters to become the intermediary between the residents and their governments 

to fill the gaps between them: providing a forum for local rehabilitation plan; making 

round to affected residents; becoming a companion to the affected residents; helping 

event planning by those residents; and most of all, playing the role of intermediary to 

smooth our the differences between the residents and their governments. The Ministry of 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000215669.pdf
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Internal Affairs and Communications has financed part of the cost of those “Local 

Rehabilitation Supporters” when the local governments affected by the earthquake 

deicide to introduce this scheme. As of the end of 2012 fiscal year, two prefectures and 5 

municipalities appointed 78 of those supporters (see Table. 2). 

   

   Another similar scheme created by the National Council of Social Welfare is the 

“Life Support Adviser.” The Council of Social Welfare was originally established as one 

of the non-profit organizations whose major objective is the promotion of social welfare 

in local communities. It is, however, true that each municipality, virtually establish those 

organizations and municipalities actually finance most of the running cost. In this sensei, 

the organization is reasonably considered as a semi-public entity. In fact, all the 

municipalities affected by the earthquake have appointed the "Life Supporter Advisors" 

with the 100% categorical grant from the Ministry of Welfare and Labor. The total 

number of those supporters in heavily damaged three Prefectures (Iwate, Miyagi, and 

Fukushima) is currently 537 persons at the end of 2012 fiscal year (see Table. 3).  

 

Two major roles expected of those supporters are; (1) to grasp the needs in welfare 

among residents badly affected by the earthquake; and (2) to negotiate with local 

authorities to provide them much needed welfare services. Therefore, their battle ground 

is the temporary housing units where the badly affected residents reside. The supporters 

visit residents in these housing units every day, especially those single elderly people, in 

order to make sure they are OK. They listen to what those residents have to say. If 

necessary, they talk to local authorities about problems the residents have. They also 

coordinate the activities of volunteers and the allocation of relief materials. They are 

expected to promote self-reliance of residents, and to assist activities in communities. 

There are other schemes similar to this.  

 

It seems, however, these supporters schemes have not functioned as well as before. For 

some reasons, we have not been able to find the level of organization in terms of 

intermediary groups unlike the case of the Mid Niigata Earthquake, which could 

effectively mobilize the local rehabilitation supporters. Simply put, we just cannot find 

many well functioning intermediary groups in the case of the Great East Japan 

Earthquake.  Many of the intermediary groups found in the case of the Great East Japan 

Earthquake are usually smaller in scale compared with those found in the case of the Mid 

Niigata Earthquake, therefore they cannot recruit enough human resources in terms of 

number and expertise (Kubo and Iizuka: 2012: 60-91) 

 

It is true that the National Council of Social Welfare is very large organizations whose 

networks are nation-wide. However, the objective of this organization lies in promoting 

the hygiene and welfare in local communities. The organization and coordination of local 

rehabilitation supporters are not their original missions.  In fact, the National Council of 

Social Welfare ask the applicants for "Life Supporters Advisors" to have licenses of 

certified nurse, certified care taker, and others, for instance. These requirements actually 

work against recruiting enough number of supporters (Aota, Murasaki and Hokugo 2010: 

31-40). 
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Conclusion 

 

In this paper, we have reviewed the roles of intermediary groups and the scheme that 

helps those groups function well. We also shed light on the participatory system in 

response to the rehabilitation of local communities from large scale natural and/or man-

made disasters. Through this study, it has become very clear that local authorities or the 

combination of national and local authorities alone cannot coop with large-scale crisis. 

We apparently need a type of governance composed of public administration and citizens' 

initiatives. However, public entities and citizens usually have very different perceptions, 

interests, and opinions on desirable policies to be implemented. And, it is also true that 

citizens often times lack in expertise in solving problems they are facing.  

 

This is exactly where various civic intermediary groups come in. As in the case of the 

Mid Niigata Earthquake, the intermediary group like the “Civic Forum for 

Reconstructing Chuetsu (mid Niigata)” has been very effective in filling the gaps 

between local authorities and their residents, utilizing the "Local Rehabilitation 

Supporters" very wisely. It actually contributed to smoothing out the differences in 

perceptions, interests, and opinions about the rehabilitation of local communities. In this 

sense, the existence of well-organized intermediary groups is a very important factor to 

accomplish an efficient rehabilitation of local communities heavily damaged by various 

natural and/or man-made large-scale disasters (Nakamura 2007). 

 

But, in the case of the Great East Japan Earthquake, we cannot find well-organized 

intermediary groups comparable to the case of the Mid Niigata Earthquake in terms of 

effectiveness and responsiveness. For some reasons, the intermediary groups did not 

function in the case of the Great East Japan Earthquake. We have pointed out the factors 

that might prevent the intermediary groups from functioning well in the latter case. 

Therefore, we have take into consideration the environments and conditions, which might 

activate the intermediary groups. This is the topic left for further discussion in the future. 
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ABSTRACT 

 
Governability depends on governance, and governance is important for the development of trust 

and confidence. However, the concept of governance and its related terms are not fixed. Instead, it 

is evolving over the years, particularly in many developing countries. Developing countries have 

more constraints than advanced countries; since they cannot improve everything at once, they must 

first select a few things which need doing, which can be achieved, and concentrate on them. 

Governments can learn a lot by looking at what works and does not in other settings such as 

advanced countries. The idealistic “good governance” approach might be informative for 

developing countries, but it is unlikely to work well, so the alternative for developing countries is 

the “good enough approach” which is more feasible, or doable, or relevant for developing 

countries. Therefore, this paper proposes to utilize a “middle ground” between the reality and the 

ideal for the realistic development of developing countries, which emphasizes the need for a ladder 

to climb up. In the long-run, after all, most countries will probably need to build “democratic good 

governance.”  

 

 

INTRODUCTION 

 

Public trust in government is declining for various reasons. Some say that the people have 

changed through the development of socioeconomic status and the social structure of our 

lives has changed so that people are more skeptical of government (Etzioni and Diprete, 

1979; Klingemann et al., 1995; Nye et al., 1997; Hardin, 2004, 2006). Others say that the 
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styles of politicians and/or administrators have changed and the underlying politico-

administrative issues have also changed in ways that reduce confidence in government, 

institutions and many public organizations (Manin, 1997; Hardin 2002, 2004, 2006). Some 

of the symptoms of the democratic malaise of declining trust are the declining voter turnout 

(Gray and Caul, 2000; Suleiman, 2005), youth disinterested in politics (Adsett, 2003), 

decreasing levels of civic engagement (Saul, 1995; Putnam, 1995, 2000, 2002; UN, 2008), 

and periods of poor economic performance and stagnation (Blind, 2006). 

 

In fact, the roots of mistrust can be found in various areas: citizens feel that politicians and 

public officials often abuse or misuse their powers in the interest of self-aggrandizement; 

citizens feel disconnected from government; government service delivery is perceived as 

inadequate or improper; government systems are poor or malfunctioning; a weakened 

global or national economy, such as the people face very seriously around the world today; 

the uneven effects of globalization and informatization, such as ICT development; 

resentment over political scandals and crises; the incompetence of bureaucrats and 

politicians; rule violation, honor violation, and many others (Nye et al., 1997; Hardin, 

2004).  

 

In any society, while it might be hard to build public trust directly, the level of trust could 

be enhanced in an indirect way. Accordingly, building trust in government can be likened 

to a billiard game. For example, the target ball cannot be hit directly; it is moved by hitting 

an intermediary ball first. In the same way public trust cannot be affected directly or in 

isolation. By targeting, legality, integrity, efficiency, effectiveness, involvement, 

dependability, transparency and fairness, which are all part of good governance, improved 

public trust will eventually result. In other words, public trust is the pinnacle byproduct of 

foothill goals such as good governance agendas (Goodsell, 2006). Moreover, all of these 

attributes of good governance rely on public sector capacity, which is essential. 

 

 

THE EVOLVNG CONCEPT OF GOVERNANCE 

 

Governance consists of the traditions and institutions by which authority in a country is 

exercised and it includes the process by which governments are selected, monitored and 

replaced; the capacity of the government to effectively formulate and implement sound 

policies; and the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic 

and social interactions among them (World Bank, 2010, 2013). There are two important 
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approaches in building trust in government: the Good Governance approach (GG) and the 

Good Enough Governance approach (GEG). The core characteristics of GG are 

accountability, transparency, participation, the rule of law, responsiveness, consensus 

orientation, equity and fairness, effectiveness and efficiency, strategic vision and possibly 

others (Kim et al., 2005; Kim and Jho, 2005). This is a very idealistic approach, but it may 

not be practical or feasible in all cases (Kim, 2009b). While GG calls for improvements on 

many different areas, and is often too ambitious, it provides no practical guidance relative 

to the importance, sequences and feasibility.  

 

In contrast, GEG might be a more realistic approach for developing countries (Grindle, 

2004, 2007). Its core elements are focus, what needs to be done; sequencing, when it needs 

to be done; approach, how it needs to be done; selectivity, what is essential and what is not; 

and pragmatism, what is feasible and what is not (Grindle, 2004, 2007). These questions 

need to be properly investigated to provide effective change and development in developing 

countries.  

 

 

Table 1. The Evolving Concept of Governance 

• Accountable Governance; rule-based to performance-based 

answerability 

• Participatory Governance: from information to consultation to full 

participation 

• Transparent Governance: clear, open, complainable, accessible 

(FOIA), accurate  

 

 

One of key elements of good governance is, for example, accountable governance (Kim 

and Jho, 2005; Kim et al., 2005; Kim, 2009a). Accountability has numerous meanings and 

is not always seen as the same thing in every country (Figure 1). Accountability in socialist 

countries commonly refers to compliance to rules, laws and regulations. This is also the 

case in many underdeveloped countries. Once this is well established, the accountability 

that people can expect at the next level is relying on an honest and ethical character of 

public servants by the citizens, and from there move to satisfying the needs and demands of 

citizens in relation to contract and reporting requirements, as well as the financial and 

ethical policies and procedures. These are the basic requirements. However, in more 

developed countries, people may expect higher performance. Beyond the basic 
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accountability and obligation, there is the requirement for the development of a full 

spectrum of policies and processes related to accountability which can be embedded into 

the culture, this in turn is improved upon by demonstrating evidence of the impact policies 

have. Ultimately there is transformation to open, transparent, fully accountable, 

performance-related governance. Performance-related accountability is gaining importance 

in developed countries, but in developing and/or socialist countries, as well as in countries 

in transition, performance-related accountability may not be a high priority of the people. 

Therefore, it is important to recognize the fact that there is a hierarchy of accountability, 

from basic to more complex or advanced levels (Kim, 2009a). 

 

 

Figure 1. Accountable Governance 

 

 
 

 

Good governance also means transparent governance. The dictionary defines transparency 

as “free from pretense or deceit,” “easily detected or seen through,” or “readily understood” 

When people want to have public information, is it always accessible? Many developed 

countries have Freedom of Information Acts (FOIAs),
2
 but this is generally not the case in 

many developing countries. Other aspects of transparency in the public service require 

clarity, that there is integration with other decisions, that it is logical and rational, 

                                                 
2
 The Freedom of Information Act (FOIA) is an information disclosure law that allows for the full or partial 

disclosure of previously unreleased information and documents controlled by the government. 
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accountable, truthful and accurate, and open (Figure 2). If citizens have a problem with 

information, in public service delivery, they may expect an effective complaint channel 

(Olegario, 2006; Kim, 2009a). Citizens want to know what public officials are doing and 

how. All these are critical aspects of transparency. 

 

 

Figure 2. Transparent Governance 

 

 
 

Another aspect of good governance is participatory governance (Figure 3). In a broad range 

of the public participation spectrum (inform-consult-involve-collaborate-empower), 

citizens want to participate in public affairs; in the policy formulation and decision making 

processes (UN, 2008). In any society, the general public wants to know what is happening 

in policy formulation and development, and they want to participate in the policy-making 

process. In general, more participation may lead to strengthening democracy, assuring 

efficiency, and increasing transparency. These could lead to building a co-operative 

structural network which in turn improves trust. This kind of discussion can be continued 

based on other key elements of good governance, but this is beyond the scope of this paper. 
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Figure 3. Participatory Governance 

 
 

 

 

GOVERNACE INDICATORS 

 

There has been a myriad of surveys undertaken by various organizations in order to 

evaluate levels of trust in the world: the World Bank (the World Governance Indicators), 

the World Economic Forum, the Institute for Management Development (IMD), the 

Eurobarometer, the Asia barometer, Latinobarometro, the National Opinion Research 

Center (NORC), UNPAN, UNDP, Transparency International (TI), Sustainable 

Governance Indicators (SGI), the Legatum Institute (the Legatum Prosperity Indicator), the 

Freedom House, Gallup International, the World Values Survey, and many other 

organizations. For example, the Worldwide Governance Indicator project is supported by 

the World Bank.  

 

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project reports aggregate and individual 

governance indicators for many countries and territories over the period for six dimensions 

of governance (control of corruption, voice and accountability, rule of law, regulatory 

quality, political stability and absence of violence and government effectiveness). The WGI 

permits meaningful cross-country comparisons as well as monitoring progress over time. 

(Kaufmann et al., 2009; World Bank, 2009, 2010, 2013). Based on the WGI information 

the author produced the Figure 4 and Table 2, showing regional averages in percentile rank. 
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Percentile rank indicates the percentage of countries worldwide that rate below the selected 

country. Higher values indicate better governance ratings (0 corresponds to lowest rank and 

100 corresponds to highest rank).  

 

Figure 4. Regional Comparison of the Worldwide Governance Indicators, 2012 (Regional 

average in percentile rank) 

 

 
Source: World Bank (2013). 
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The WGI is shown by region and for the nation. According to this information, the OECD, 

North American, and European countries have the highest levels in all six dimensions. The 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) is a Paris-based 

international economic organization of 34 countries as of 2014 and most OECD members 

are high-income economies, which are often regarded as developed countries. As shown in 

Figure 4, among five other regional groups (East Asia and Pacific, Latin America and 

Caribbean, Middle East and North Africa, South Asia, and Sub-Saharan Africa), two 

regional groups (East Asia and Pacific; and Latin America and Caribbean) had relatively 

higher scores than other three regional groups (Middle East and North Africa, South Asia, 

and Sub-Saharan Africa). For Asian countries, Table 2 provides more detailed governance 

information.  

 

 

Table 2. Worldwide Governance Indicators (WGIs) across Selected Asian Countries, 2012 

Country 
Control of 

Corruption 

Voice  & 

Account- 

ability 

Rule of 

Law 

Regulatory 

Quality 

Political 

Stability & 

Absence of 

Violence 

Government 

Effectiveness 

Singapore 97.13 54.03 95.73 100 96.68 99.52 

Hong Kong 93.30 66.82 90.52 99.52 79.62 97.13 

Japan 91.87 83.41 87.20 83.73 78.20 88.52 

South Korea 70.33 69.67 79.62 77.03 51.66 84.21 

Taiwan 73.68 72.04 82.94 86.12 73.93 83.73 

Malaysia 65.55 37.91 65.98 69.86 44.55 80.38 

Brunei D. 72.25 33.18 73.46 84.69 76.78 75.12 

Thailand 46.89 37.44 50.24 57.89 12.80 60.77 

Bhutan 77.51 38.86 59.24 11.96 72.51 67.46 

China 39.23 4.74 38.86 43.54 28.44 55.98 

Philippines 33.49 47.87 36.49 51.67 14.69 57.89 

India 34.93 58.29 52.61 33.97 11.85 47.37 

Sri Lanka 51.67 29.86 52.13 48.33 22.75 45.93 

Vietnam 35.41 9.48 37.91 27.27 55.92 44.50 

Maldives 40.67 32.23 38.39 39.71 36.97 48.33 

Indonesia 28.71 51.18 34.12 43.06 27.49 44.02 

Mongolia 37.80 50.71 44.55 46.41 61.14 30.62 
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Bangladesh 21.05 34.12 19.43 19.62 9.0 22.49 

Cambodia 14.35 19.43 17.06 39.23 40.76 22.01 

Nepal 23.44 27.96 26.54 22.97 8.53 16.75 

Lao PDR 14.83 5.21 23.22 22.01 47.39 21.05 

Timor-Leste 17.22 52.13 9.95 15.79 37.44 11.96 

Pakistan 13.88 23.70 18.96 24.88 0.95 23.44 

Myanmar 11.48 4.27 6.16 1.91 18.01 3.83 

Afghanistan 1.91 10.90 0.47 11.00 1.90 6.70 

North Korea 2.87 0.95 9.00 0.00 42.18 0.48 

Source: World Bank (2013). 

 

 

In the table for Asian countries, from Singapore to North Korea, each country is shown to 

have a very different situation (see Table 2). Singapore has a very high score in everything 

except voice and accountability (54.03) which is surprising and shows uneven development 

since the score is so high in all other areas. Similarly, Hong Kong has high scores in all but 

voice and accountability (66.82). Another interesting case is Bhutan, which has a low score 

in voice and accountability (38.86) and regulatory quality (11.96), while other areas have a 

relatively high score. Malaysia and Brunei Darussalam are also countries with a low score 

in voice and accountability (37.91, 33.18, respectively). Thailand and India are progressing 

over the years, but they had a quite low score in political stability and absence of violence 

(12.80, 11.85, respectively).  

 

In East Asia, at least three different development models can be identified. The first one is 

the so-called “Singahong” Model including Singapore and Hong Kong. These two show 

high government effectiveness and control of corruption, but low score on voice and 

accountability. The second one is the so-called “Jakota” Model including Japan, Korea, 

and Taiwan. These three states are leading countries (developmental states) in East Asia 

and share a substantial degree of cultural similarities although a degree of difference exists 

among them. The third one is the China model, which defies the premise of good 

governance. China is a socialist country which lacks democracy and democratic governance 

including voice and accountability (4.74), but China’s government effectiveness has 

improved substantially over the years. Vietnam also has a similar pattern with China. 

According to Table 2, Lao PDR has very low voice and accountability (5.21), followed by 

China (4.74), Myanmar (4.27), and North Korea (0.95). Interestingly, Timor-Leste has 
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relatively high score for voice and accountability (52.13), but all other indicators are quite 

low. Countries with extremely low scoring for political stability are Bangladesh (9.00), 

Nepal (8.53), Afghanistan (1.90), and Pakistan (0.95). This information shows the 

weaknesses of the countries are not uniform across the region (Sampford et al., 2002).  

 

South Korea has a relatively high score (70s-80s) in most dimensions except political 

stability and absence of violence (51.66), which implies that South Korea needs to improve 

political stability and social cohesion. An area that particularly needs change is the mass-

mobilization tradition such as street demonstrations developed during the authoritarian 

regimes. Attitudes need to be changed to respecting the rule of law and order along with a 

more rational operation of governmental affairs and public policies. South Korea receives a 

lot of attention from developing countries for its compressed economic growth in a 

relatively short term. In order for South Korea to be a good reference country for many 

developing countries, the South Korean government must continue to innovate its own 

public governance. Particularly, the dynamics of public sector reform must be reenergized 

again as one of the national agendas or key mandates.   

 

There is a marked relationship between government effectiveness and the GDP per capita 

(Kaufmann et al., 1999). In general, the more GDP per capita a country has, the higher the 

government effectiveness (Kaufman and Kraay, 2002). Since correlation does not indicate 

clear causality, however, some say that this may be a spurious relationship. Accordingly, it 

is necessary to utilize an alternative guide such as the Legatum Prosperity Index produced 

by the Legatum Institute (2010). The Legatum Prosperity Index is an annual ranking, 

developed by the Legatum Institute, of 142 countries. The ranking is based on a variety of 

factors including wealth, economic growth and quality of life. The 89 variables across the 

eight sub-indices are categorized according to whether they impact wellbeing or income or 

both and it consists of eight sub-indexes (economy, entrepreneurship and opportunity, 

governance, education, health, safety and security, personal freedom, and social capital).  

 

According to the 2013 Legatum Prosperity Index, Northern European and many OECD 

countries have a high score. However, when we look at the eight drivers of prosperity, a 

number of exceptional cases are also found. For example, China has a relatively high score 

on economy and social capital, but China has a low score on personal freedom and safety 

and security (see Figure 5). Another interesting case is Singapore, which has a high score 

on economy, safety and security, and entrepreneurship, while Singapore has a relatively 

low score on personal freedom. On the other hand, Bangladesh has a somewhat higher 
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score than China and others on personal freedom, but Bangladesh’s economy is ranked far 

lower than China and many others (Figure 5). India’s scores on governance and personal 

freedom are higher than China, but its scores on other areas are much lower than China. 

Furthermore, both China’s and Singapore’s cases could imply that some countries can gain 

economic growth without being democratic. In that case, someone may exaggerate such 

phenomenon as “growth without democracy.” Kaufman and Kraay (2002) also used the 

term “growth without governance.”  

 

 

Figure 5. A Line Chart of Selective Countries’ 2013 Legatum Index 

 

 
Source: Legatum Institute (2013). 

 

 

South Korea has a relatively high score in most dimensions except personal freedom 

(individual freedom such as freedom of choice, expression, and belief; and the levels of 

tolerance for both minorities and immigrants) and social capital (volunteering, helping 

strangers, donating to charitable organizations, the levels of trust, etc.). South Koreans 

enjoy freedoms of expression, belief, association and personal autonomy, but only six out 

of 10 are satisfied with the freedom of choice in their own lives, placing South Korea at a 

relatively low rank in the world. Some respondents see that South Korea is not a very open 
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society and only around six out of 10 respondents believed that immigrants or minorities 

would be tolerated in their city (Legatum Institute, 2010). Furthermore, indicators 

measuring social capital in South Korea present a mixed picture.  

 

 

THE GOVERNANCE DEBATE 

 

Less developed countries are often advised by many experts or international consultants 

from advanced societies to improve overall good governance agendas. Based on the 

previous discussion, should fragile countries aim for GG? That is, should all areas be 

improved? Alternatively, should certain areas be focused upon for improvement as in the 

GEG approach? These questions are not too complicated, but implications of these 

questions’ effects are critical in choosing the path for the development of many developing 

countries. GG is a rosy model for them, but it may not be workable in many developing 

countries. Matt Andrews (2008, 2010) asserts that the good governance version of good or 

effective government is a “hollow” one imposing a false one-best-way model on 

developing countries. Accordingly, GEG might be more suitable for these cases than GG. 

Realistically speaking, the sequencing approach might work better and make more sense in 

developing countries than a comprehensive approach because developing countries have 

many problems along with various constraints and they cannot deal with all the problems at 

once (Kim, 2009b). 

 

Since governance innovation and public sector reform have become the buzzword for 

bilateral donors and multilateral institutions, there is currently great pressure on developing 

countries to adopt a set of good policies and good institutions to foster economic 

development in an era of good governance and government reform (or innovation and the 

like). Wherever we go, the terms “governance” and “good governance” seem to be widely 

used and sometimes over-used or misused around the world (Brinkerhoff and Goldsmith, 

2005; Arndt and Oman, 2006). Major donors and international financial institutions are 

increasingly basing their aid on the condition that reforms ensuring good governance or the 

optimal level are undertaken.  

 

When some developing countries show reluctance in adopting them, however, the 

proponents of this policy recipe often find it difficult to understand these countries’ rigidity 

or inflexibility in not accepting such a well-known recipe for development (Chang, 2002). 

Since good governance defines an ideal type of governance, it is an attractive ideal. 
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However, the real problem is that it is difficult to achieve in its totality, particularly in 

developing and least developed countries.  

 

Consequently, there have been heated debates on whether these recommended policies and 

institutions are appropriate for developing countries. Some say that advanced countries 

should not kick away the ladder that allowed them to climb to where they are now (Chang, 

2002). Others say that developing countries may adopt the “second-best” approach rather 

than the “first best” one (Rodrik, 2006). In other words, developing countries need to 

cautiously climb the ladder gradually or step by step: sudden attempts of jumping to the top 

without climbing the ladder would be almost impossible for developing countries.   

 

Along this line, this paper proposes a reasonable stepwise development process: the 

feasible or relevant objective of the development for developing countries needs to be 

changed from GG to GEG. If the objective for developing countries is reformulated from 

GG to GEG, then the expectations are somewhat lowered to more realistic and achievable 

goals. These goals can include making the connection between economic growth and 

poverty reduction, which is a serious problem in many developing countries; consulting 

country cases and history (i.e. fix major weaknesses); learning from what is working well 

enough; accessing priorities strategically and what is politically possible (Chang, 2002; 

Grindle, 2004, 2007).  

 

It is also important to think of various innovative alternatives including the so-called 

“second-bests.” The orthodox recipe is not always working well in developing countries 

and there can be no best practice policies that everyone should use (Chang, 2002; Rodrik, 

2008). Everything cannot always be included so it is essential to “select and concentrate.” 

A select and concentrate policy is a combination of political, economic and administrative 

strategies of the development by breaking up many issues into a few selective areas and 

concentrating on them instead of targeting a broad range of issues at once. Wildavsky, 

(1973), said “if planning is everything, maybe it’s nothing.” Put simply: trying to do 

everything achieves nothing. Planning must be focused and realistic.  

 

In this regard, as Merilee Grindle (2007) proposes the development of a hierarchy of reform, 

it makes sense that different states require different governance priorities. Countries with 

collapsed states, personal rule, or minimally institutionalized states, need the basics first in 

the form of conflict resolution and systems in place and functioning; and widespread 

agreement on the rules for succession. As well, the government needs to be able to carry 
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out basic administrative tasks and ensure basic services to most of the population. Where 

the basic service delivery is not made, for example, the emphasis on citizen satisfaction (or 

customer satisfaction or customer delight) may not be a realistic goal. 

 

States that have developed successfully, which are mentioned in various literature (Chang, 

2002), have pursued different development strategies at different times: for example, first 

they pursued agrarian reforms and then shifted their attention to industrialization and then 

to the technology and services sectors. This kind of sequential approach might be more 

practical and feasible for developing countries. So rather than aim for best practice in all 

areas, it is suggested that developing countries should focus on what is needed and what is 

feasible and possible and implementable.  

 

Should “best practices” in line with OECD countries be the immediate aim or the long term 

aim, with good enough governance as the short-midterm aim? Some best practices may be 

possible immediately, and while it is good to aim for the best it is not always possible for 

various reasons. Some best practices may be applicable; some may not be applicable all the 

time. Social and cultural elements and limited resources may restrict swift movement to GG, 

but improvement in selected areas might be possible. In this way, developing countries are 

very different from developed countries. OECD and newly industrialized countries (NICs) 

may aim for the best practice of GG. For developing and underdeveloped countries, 

however, they should take the more “feasible, doable and relevant” ones rather than the 

ideal options because good or effective government looks different in different contexts 

(Andrews, 2010).  

 

With this in mind, Dani Rodrik (2008) suggests a four point “second-best institutions,” like 

the good enough approach (Grindle, 2004, 2007).
3
 Firstly, developing nations are different 

from advanced countries in that they face both greater challenges and more constraints. 

Secondly, “appropriate” institutions in developing countries might differ from those that 

                                                 
3
 The terms “good enough governance” and “the second-best practice” could make sense for developing 

countries, but such words might generate unnecessary problems in terms of the people’s sentiment. Since 

good enough is never enough, the term “good enough” could signal a somewhat negative sentiment to the 

people in developing countries as a secondary class. The term “second-best practice” is self-explanatory along 

with the first-best practice, but it may not be comfortable for the people in developing countries to accept the 

second-best option because such a term could negatively stimulate the sentiment of the people in developing 

countries.  Therefore, it might be better to use value-neutral terms such as “incremental or stepwise” 

governance. 
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prevail in advanced countries. Thirdly, a focus on the best practice institutions can lead to 

overlooking reforms that might achieve the desired ends at lower cost and can also backfire. 

Finally, dealing with the institutional landscape in developing countries requires a “second-

best approach,” utilizing the good enough practices from neighboring countries in the 

region. Rodrik (2008) asserts that real-world reformers operate in a second-best 

environment of their own, which means they need to keep an eye on how proposed 

solutions result in multiple distortions. For some South Asian countries, for instance, 

learning ideas from neighboring Asian countries might be more relevant than following 

ideas from far-distant Western countries. 

 

Many years ago, Charles Lindblom (1959, 1979) showed a similar view on the second-best 

approach. Lindblom's approach is related to the work of Herbert Simon (1957) and his 

concepts: "satisficing" as bounded rationality rather than "optimizing." Satisficing attempts 

to meet criteria for adequacy and relevancy rather than to identify an optimal solution. 

Simon (1957) points out that most people are only partly rational. According to Lindblom’s 

well-known article entitled “The Science of "Muddling Through," he presented two 

approaches: (1) the rational-comprehensive (root) method where analysis is comprehensive 

and every important relevant factor is taken into account; and (2) successive limited 

comparisons (branch) where analysis is drastically limited and some important alternative 

potential policies are neglected. In explaining the second, we shall be describing how most 

administrators do in fact approach complex questions, for the root method, the “best” way 

as a blueprint or model, is in fact “not workable” for complex policy questions, and 

administrators are forced to use the method of “successive limited comparisons (branch). 

 

Developing countries face additional challenges which developed countries do not. Notably 

they need economic growth and strong political will. Economic growth is important 

because poverty is a major obstacle to good governance and in most developing countries 

in Asia, Africa and South America, poverty is a big problem. Abraham Maslow (1943) has 

formulated a “Hierarchy of Needs”, which is a key issue for motivation. It has 

physiological needs as the basis; safety above this. Social needs are placed on top this, with 

esteem higher and self-actualization at the peak. From the Maslowian perspective, while 

these are equally important for national development; when countries are so poor they are 

lacking physiological or biological needs, a high form of customer service might not be a 

really relevant or appealing message. In countries with severe poverty, providing basic 

physiological or biological needs might be the most important and urgent issue. Thus 

economic growth is a very important issue for developing countries in the developmental 
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process. For example, several Asian countries (China, Japan, Korea, Singapore, and 

Taiwan) have substantially utilized the growth-first policy for many years in the past.   

 

Furthermore, it is also necessary to further examine whether we should pursue good 

corporate governance (GCG) in the public sector. Corporate governance is the set of 

processes, policies, rules, and institutions affecting the way a company is directed, and it 

includes the relationships among the many stakeholders involved. Corporate governance is 

a multi-faceted subject but it emphasizes economic efficiency at most, with a strong 

emphasis on shareholders' interest. Since the high-profile collapses of large corporations 

have occurred, including accounting fraud and other types of irregularities, corporate 

scandals have received serious public attention and scrutiny around the world. 

Consequently, corporate governance may not be a relevant governance model for 

government because a country is not a company (Krugman, 2009). In other words, a 

commercialized NPM model may not work well in many governments. We need 

“governance with government,” instead of “governance without government.” We need to 

develop institutions and processes that are more responsive to the needs of ordinary citizens 

including the poor and vulnerable groups.  

 

Eventually, building democratic good governance (DGG) should be our ultimate goal 

because DGG involves promoting the sustainability of democracy which includes an 

enduring capacity for: the separation of powers; the exercise of power in accordance with 

the rule of law; the respect for human rights and dignity; fundamental freedoms; and the 

transparency and accountability of a responsible civil service. Along the line, Fraser-

Moleketi and Argyriades (2009) assert that DGG should be our ultimate goal and we must 

see good government as integral to democratic governance. 

 

 

CHALLENGES AND NEW DIRECTIONS: from a General Bike to Octopus Bike 

 

We are now living in an era of new governance; this sounds good, it sounds democratic, but 

there are many challenges to overcome, particularly for developing countries. A good 

governance model is good, but it is a costly and expensive one, so that developing countries 

have to pay a lot to follow it. For example, good governance can lead to increasing the cost 

of governance for more collaboration and communication among various stakeholders, 

which can then lead to a large burden in implementation, and weak governability because 

its stakeholders have their own voice, their own demands like pluralistic politics, while 
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lacking coordination or integration mechanisms for the time being. When developing 

countries promote political development, the spectrum of political ideology will be widened. 

Consequently, this can cause ideological conflict, much diversity and complexity. 

Furthermore, where there is ideological conflict then there will also be policy conflicts 

based on a broad range of ideological and political perspectives. In addition, there will be a 

growing demand for openness, transparency, and participation. All these become a serious 

challenge to governability of developing countries. If all stakeholders understand the nature 

of good governance and collaborate with each other, things run smoothly, but this is usually 

not the case in reality. Thus it is fair to say that it is necessary to transform our perspective 

from riding a general two-wheel bike to maneuvering a multiple-wheel “octopus bike.” A 

typical bicycle has two wheels and the rear wheel simply follows the direction of the front 

wheel, but an octopus bicycle has several seats and wheels for multiple numbers of riders. 

If people take an octopus bike, all riders need to co-operate with each other in setting the 

direction of the bike as shown in Figure 6 (The author found an Octopus Bike in Salzburg, 

Austria).  

 

 

Figure 6. The Image of Good Governance: A Journey of the Octopus Bike 

 
 

 

The nature of current public affairs is also becoming more complex, more diverse, more 

fragmented, more interdependent, more time-consuming, more transparent, more blurring, 

more decentralized, and more stakeholders with a resulting increase in conflicts and 

dilemmas or trillemmas. In developing countries, capacity is quite limited, but the 



 18 

challenges are really daunting, public sector capacity has declined over the years because of 

the shrinking role of the states, more complex “wicked” problems,
4
 a lack of resources in 

an economic crisis, and the increasing cost of governance. At the same time, the number of 

critical citizens is increasing and there is also an increasing resistance culture with an 

aggressive voice (Norris, 1999). Additionally, more needs to be done, and it needs to be 

done better with less, so that there needs to be a reduction of the capacity deficit (deep gap) 

between new demands and existing capacity; both institutional and personal. There is 

currently a public capacity deficit which needs urgent strengthening. Capacity building 

needs to be done not only at the individual level, but also at both the organizational level 

and the system level. 

 

In developing countries, there needs to be cultural change and a proactive attitude to change, 

instead of being reactive or inactive, or fatalistic, or cynical, and there needs to be a move 

away from the existing “box”, to find new ways; to see outside the box (a situation of a 

frog-in-a-pond). An important element here is a change of mindset from a fatalistic or 

“nothing we can do” mindset to an “it’s possible” or adaptive “can do” mindset. Old habits 

die hard. Negativity is a serious handicap to progress. There is a need for optimizing 

resources relative to the constraints. The human mindset is often limited, even rationality is 

limited therefore the scope of human rationality needs to be expanded, from a narrow focus 

to a more broad but strategic focus. There needs to be more flexibility and creativity in 

terms of adapting new ideas, for new changes, and to open up for further developments, to 

become more flexible etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Wicked problem refers to a problem that is difficult to solve because of incomplete, contradictory, and 

changing requirements that are often difficult to recognize. 
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Figure 7. Stepwise Evolution of Governance 

 

 
There is a need to be more realistic; to set priorities, follow sequences. As mentioned 

earlier, in order to improve public trust we need to be practical. GG is a very idealistic goal, 

but it doesn’t provide realistic guidance. Accordingly, as a middle ground between reality 

and the ideal, a GEG approach, the second bests (or the branch method), or stepwise 

progress of governance (Figure 7) might be more practically relevant by taking a look at 

each country’s unique situation with regard to key characteristics of GG (legality, integrity, 

efficiency, effectiveness, involvement, dependability, transparency and fairness). GG 

characteristics cannot all be improved but each situation should be assessed, a set of 

priorities be strategically selected and those issues for development be concentrated on 

(Kim, 2009b). Accordingly, it is essential to “select and concentrate.” 

 

 

 

IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS 

 

Prescriptions for governance must change to jointly identify sustainable development 

strategies. In general, governability depends on governance, and governance is important 

for the development of trust and confidence. Governance relies on wealth and wellbeing, 

which in turn may lead to trust and confidence. It follows then that there is a need to 

transform from “governance for the sake of governance”, to “governance as a means of 

greater growth and development.” Moreover, good governance needs to be established in 
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government because it provides good menu items, but good governance should not be 

treated as a universal principle for all countries. Instead, it could serve as a proverb (Simon, 

1947; Andrews, 2010). Accordingly, each developing country needs to find their own 

solution based on their individual importance of need. A localized solution that draws on 

localized knowledge and regional experience. Each country should build their own best fit 

and with it take pride and ownership in their achievement, and not solely rely on imported 

(or imitated) international trends or donor–driven best practices. We have witnessed that 

injecting a copy of the best practices to developing countries is not working well (Rodrik, 

2006). 

 

Building trust is not an easy task, and it is more difficult in developing countries. 

Developing countries have more constraints than advanced countries therefore they cannot 

improve everything in a given time; they must select a few things which urgently need 

doing, which can be achieved, and concentrate on them. The idealistic approach might be 

informative for developing countries in developing reform measures, but it is unlikely to 

work well, so the alternative is the sub-optimal incremental approach which is more 

feasible, or doable or relevant for developing countries. In other words, by being allowed to 

adopt policies and institutions that are more suitable and feasible to their conditions, the 

developing countries will be able to develop faster. This will also benefit the developed 

countries in the long run, as it will increase their trade and investment opportunities.  

 

Moreover, various facts about the historical experiences or the developmental path of the 

developed countries should be more widely publicized to developing countries because 

advanced countries have also had a difficult time with a lot of constraints in the past, which 

they often forget or do not recognize. Therefore, many developing countries need the ladder 

to climb up for further development (Chang, 2002). If someone asks a developing country 

to suddenly jump to the top, it cannot be achieved. Ideally, an international consultant could 

recommend a target agency to jump to the top, but it is truly not a realistic option. If a 

person considers the history of the developed countries, he/she could understand the 

developmental path of many advanced societies was protracted rather than immediate. The 

developed countries took a long time to develop their own institutions in the earlier days of 

their development, but people in developed countries may often forget their past 

experiences. It is necessary to remember the fact that institutions typically took decades and 

sometime generations to develop.  
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In sum, this paper proposes to utilize a “middle ground” between the reality and the ideal 

for the realistic development of developing countries. For example, a neighboring country’s 

successful case in the region might be a more relevant and/or practical choice to benchmark 

rather than the far-distant best practice in the advanced world. In addition, one more thing 

should be emphasized: more trustworthy leadership might be needed in order to utilize a 

middle ground approach in developing countries. In other words, taking a sequential or 

stepwise approach (branch method or GEG) requires more ethical and more persuasive 

leadership in developing countries in order to gain public confidence and trust (Uslaner, 

2002; OECD, 2000, 2005). Otherwise, the general public may not fully support public 

leadership. Instead of utilizing short-sighted political maneuvering or tactical political 

engineering, top leader’s genuine willingness and strong commitment also becomes a 

highly critical matter for pursuing sustainable development in addition to economic growth 

and governance reform in developing countries. In sum, democracy matters so that each 

country may need to move forward building “democratic good governance” in the long run 

and a journey to a world having democratic good governance could be our final destiny 

after all.  
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ค าสั่งที่ 01 /2556 

เรื่อง คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 
 

  เพ่ือให้การจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่  2/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

1. ที่ปรึกษา 
1.1 องค์ประกอบ 

(1) ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์   ที่ปรึกษา 
(2) ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา   ที่ปรึกษา 

2. คณะกรรมการจัดงานเสวนา 
2.1 องค์ประกอบ 

(1) ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ  ประธาน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์  รองประธาน  
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล   กรรมการ 
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

(4) รองศาสตราจารย์ ดร.สีดา สอนศรี   กรรมการ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

(5) รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป   กรรมการ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  กรรมการ 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร   กรรมการ 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวฒัน์ รัตนสัค  กรรมการ 



(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธุ์   กรรมการ 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   
(10)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์  กรรมการ  

 (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
(11)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ กรรมการ 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
(12)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า  กรรมการและเลขานุการ 

 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
2.2 อ านาจหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดเสวนา 
(2) ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของการจัดประชุม 
(3) ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. คณะกรรมการอ านวยการ 
3.1 องค์ประกอบ 
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์  ประธาน 
     (2)  รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป    กรรมการ 
 (3) รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล   กรรมการ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม   กรรมการ 

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิากร หวังมหาพร  กรรมการ 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  กรรมการ 
 (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา  กรรมการ 
 (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล   กรรมการ 
 (9) ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร    กรรมการ 
 (10) ดร.จักรี ไชยพินิจ     กรรมการ 

(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า  กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.2  อ านาจหน้าที่ 
   (1) ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดเสวนา 
   (2) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการจัดเสวนา 
    

4. คณะกรรมการวิชาการ 
4.1 องค์ประกอบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์  ประธาน 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวฒัน์ รัตนสัค  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.2 อ านาจหน้าที่  
(1) สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้อ่านประเมินผลงาน (peer reviewer) 
(2) จัดเวลาและสถานที่ส าหรับการน าเสนอบทความ 
(3) จัดประธานและเลขานุการประจ าห้องเสนอบทความ 
(4) จัดเรียงบทความและรูปเล่มรายงานจากการประชุม 
(5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิมพ์เอกสาร ผลงานและเอกสารประกอบการประชุม 
5.1 องค์ประกอบ 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป   ประธาน 
(2) รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล   กรรมการ 
(3) ดร.จักรี ไชยพินิจ     กรรมการ 
(4) นายสันติ จันทร์ประเสริฐ    กรรมการ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า   กรรมการและเลขานุการ 

5.2 อ านาจหน้าที่ 
(1) จัดท าโปสเตอร์ ป้าย สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เพ่ือการเผยแพร่ 
(2) บันทึกภาพงานและกิจกรรมของงาน 
(3) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่     11     ตุลาคม  2556 

 

   ลงชื่อ 

        (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ) 
    นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

 



 

ค าสั่งที่ 02 /2556 

เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Reviewers)  
เพ่ือการประชุมงานวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 

____________________________ 

  ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ประจ าปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 หัวข้อ “Governance in Asia” ณ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะมีการน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา อาจารย์และ
นักวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึง
แต่งตั้งผู้ทรางคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Reviewers) เพ่ือพิจารณาผลงานดังกล่าว กังมีรายนาม
ต่อไปนี้  

1. ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. ศาสตราจารย์ ดร. เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ วงษ์บูรณาวาทย ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ กังสนันท์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพิทย์ มีมาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14. พันต ารวจเอก รองศาสตราจารย์ ดร.นพรุจ ศักดิศ์ิริ  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
15. รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16. รองศาสตราจารย์ มานิต  ศุทธสกุล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์  มหาวิทยาลัยบูรพา 



19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   มหาวิทยาลัยมหิดล 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า  มหาวิทยาลัยบูรพา 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ สโรบล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธุ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณากลั่นกรองบทความวิชากาในการประชุม
ครั้งนี้เสร็จสิ้น 

 สั่ง ณ วันที่   15  ตุลาคม  2556 

 

  ลงชื่อ 

    (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ) 
        นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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