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คานา
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (สรปท.) ได้ดาริจัดงานประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๒ โดยจัดร่วมภาคี ๑๕ มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆขึ้นในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ
อาคารสาราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา
ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยในเวที ระดับชาติ ให้ได้ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์กับผู้ทรงคุณวุฒิ ในปี ๒๕๕๗นี้โดยได้รับความร่ว มมือจากเครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ
(Chula Global Network) เพิ่มเวทีวิชาการนานาชาติ (International Forum) จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศในเอเซียที่
เป็นภาคีในเครือข่ายของสมาคมฯ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ เกาหลี อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เป็นต้น และ การนาเสนองานวิจัย
ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย นิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนั้น
ในการจัดงานครั้งนี้ มีบทความวิจัยภาษาไทยที่ ส่งเข้ามาร่วมนาเสนอในงานจานวน ๔๐ บทความ และบทความ
ภาษาอังกฤษจานวน ๗ บทความ เป็นผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันในเครือข่ายของสมาคมฯที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้บทความที่นาเสนอในที่นี้
ได้รับการอ่านประเมินคุณภาพผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และนิสิต นักศึกษาได้ปรับแก้ไขผลงาน
มาแล้วในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คาติชม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะได้รับเพิ่มเติมในอันที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่ม
คุณค่าให้กับผลงานเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของผลงานได้นาไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ซึ่งจะได้ก่อคุณูปการแก่วง
วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารบ้านเมืองในอนาคต
ท้ายนี้ คณะกรรมการผู้จัดงานขอขอบพระคุณสถาบันและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
และบุคลากรในการจัดงานด้วยดีมาตลอด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาประเมินบทความใน
เวลาอันรวดเร็ว และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนิสิต นักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วมนาเสนอบทความและเข้าร่วมประชุมมี
ส่วนร่วมในงานประชุมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวที ให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจได้
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และหากมีข้อบกพร่องประการใดทางคณะกรรมการผู้จัดงานขอรับเพื่อ
นาไปปรับปรุงการจัดงานในโอกาสต่อไป
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
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 “การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
โดย ฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 “แนวทางการนาสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”
โดย ธัญชนิต เพียรจัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “การสรรหาอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหากาไร (มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว)”
โดย สลิลา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ผลของการจัดทาโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเมนต์ไทย (แก่งคอย)
จากัด”
โดย กฤษดา ชัยมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ปัจจัย สาคัญในการบริหารวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทางานของ
ข้าราชการตารวจ : ศึกษากรณีสานักงานส่งกาลังบารุง สานักงานตารวจแห่งชาติ”
โดย ร.ต.ท.อิสเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 “สมรรถนะของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
โดย พีรพิธ พรมทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรณี การจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด”
โดย ชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 “การศึกษาการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้เป็นองค์การสุขภาพดี”
โดย จุลัยวรรณ ด้วงโคตะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 “กลยุทธ์ และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุด มศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้”
โดย ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของพนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย”
โดย วราภรณ์ ไท้สุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่ การประปานครหลวง”
โดย กุลนที เยาวรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 “การปฏิรูปองค์กรพรรคการเมือง”
โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
 “รัฐสภาไทยกับการประเมิน: กรณีการประเมินตามตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภาปี 2554 และ
2556”
โดย นิตยา โพธิ์นอก
 “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 บุรีกุล
 “สันติวิธ:ี กานันสไตล์”
โดย ชลัท ประเทืองรัตนา
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 “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
 “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่”
โดย ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพทาลายล้างสูงในตะวันออก
กลาง
โดย พลากร ดาวเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 “บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อการเมืองไทย”
โดย ดร.สกล บุญสิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัญหาจากการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจสู่
มิติทางการเมือง”
โดย ณัฐพงศ์ ราชปัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 “สิทธิของเด็กต่างด้าวในการจัดบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย สุภาพร ศรีธนัญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชุมชน สังคมและธรรมาภิบาล

 “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
จังหวัดสงขลา”
โดย ภานุมาศ ทองชะนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 “สภาวะโลกร้อ นและการปรับ ตั ว ของชุ ม ชนเมื อ งกับ ผลกระทบและนโยบายขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่”
โดยดารง เสียมไหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 “การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11: ประเด็นการจัดทา
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

 ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
 คาสัง่ ที่ 01/2556 เรื่อง คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557
 คาสัง่ ที่ 02/2556 เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Reviewers) เพื่อการประชุมวิชาการรัฐ
ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557

E

สาสน์นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

ท่านสมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกท่าน
สมาคมรัฐ ประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มจัดการประชุมทางวิช าการประจาปีของ
สมาคมฯขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมา สมาคมฯเห็นว่าภารกิจด้านบริการวิชาการและขยายองค์ความรู้ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปสู่แวดวงวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปเป็นภารกิจหลักที่สาคัญของสมาคมฯ สาหรับในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ สมาคมฯ พร้อมกับภาคีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวม ๑๕ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มห า วิ ทย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร รม ศ า ส ตร์ ม หา วิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล มห า วิ ท ยา ลั ย ศิ ล ป า ก ร
มหาวิทยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ มหาวิทยาลั ยบูรพา มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย โดยมีวัต ถุประสงค์ให้ ค ณาจารย์ นักวิ จัย นิสิ ต
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เวทีวิชาการ
นานาชาติ (International Forum) จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศในเอเซียที่เป็นภาคีในเครือข่าย
ของสมาคมฯ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์เซีย เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นต้น และการ
นาเสนองานวิจัยของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ในการนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดทาเอกสารรวมรวบผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชิ้นนี้ขึ้น เพื่อจะให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้
นาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
ในนามของสมาคมฯ ผมถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณกรรมการบริห ารสมาคมฯ และสมาชิก
สมาคมฯทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้ ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือเช่นนี้อีกในโอกาสต่อๆไป
ด้วยความปรารถนาดี

ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

“The 2nd Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference
on Asia Governance 2014”
หลักการและเหตุผล
งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษานับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็น
กระบวนการขั้นต้นที่เตรียมความพร้อมด้านวิจัยให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เพื่อพร้อมรับบทบาทการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่สังคมต่อไป
หนึ่ งในงานวิจั ย ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาที่ มีค วามส าคั ญต่ อสั งคมไทย คื อ งานวิ จัย สาขา
รั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ งานวิ จั ย สาขาดั ง กล่ า วถื อ ได้ ว่ า เป็ น งานวิ จั ย ที่ มี ส่ ว นสร้ า ง
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการเมื อ งการปกครอง และการบริ ห ารรั ฐ กิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณประเทศ
ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองในแง่มุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี
พ.ศ.2558
คณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ของทุ กมหาวิท ยาลั ย จึ ง มีบ ทบาทส าคัญ อย่ างยิ่ง ในการควบคุม และก ากั บดู แลให้ งานวิ จัย ในระดั บ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในมิติต่าง ๆ และนาข้อค้นพบที่ได้เข้าสู่
กระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติ และผู้สนใจทั่วไป
ดังนั้น การสร้างพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิชาสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีโอกาสแสดงผลงานวิจัยของตนเองและแลกเปลี่ยนทัศนะ วิธีคิด วิธี
วิทยา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จึงเท่ากับเป็นการขยายโอกาสการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกันและกัน
และยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยในอนาคตอีกทางหนึ่ง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคีมหาวิทยาลัยอีก 15 แห่ง เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการสร้างพื้นที่ในลั กษณะเวทีเสวนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้ร่ว มกันเป็น
เจ้ าภาพในการจั ดงาน “เวทีเสวนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย และข้อค้นพบจากงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และสาธารณชนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์วิจัยระหว่างมหาบัณฑิ ตและดุษฎีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้
เผยแพร่ผลงานวิจัยออกไปสู่วงวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน
3. เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์
4. เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจานวน 500 คน ประกอบด้วย
1. นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ
2. คณาจารย์สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้สนใจทั่วไป
ค่าลงทะเบียน
1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสาหรับสมาชิกสมาคม 500 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสาหรับบุคคลทั่วไป 1,000 บาท
รูปแบบของงาน
ภาคเช้ า ปาฐกถาพิ เ ศษ และเวที วิ ช าการนานาชาติ (International Forum) จาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศในเอเซียที่เป็นภาคีในเครือข่ายของสมาคมฯ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์
เกาหลี อินโดนีเซีย และไต้หวัน เป็นต้น
ภาคบ่าย นาเสนอผลงานวิจัย ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย ในรูป แบบบรรยายใน
ห้องย่อยต่าง ๆ
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม จะมีการรวบรวมบทความและผลงานที่นาเสนอ (Proceedings) ทั้งใน
รูปของ proceedings รวบรวมบทคัดย่อ และ proceedings รวบรวมบทความฉบับเต็ม เพื่อเผยแพร่ใน
รูปแบบของ CD ให้กับ สถาบันการศึกษาที่สนใจ และประชาชนทั่วไป และในเว็บไซต์ของสมาคมที่
www.thaipaat.com หรือที่อีเมล์ thaipaat@gmail.com
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2557
สถานทีจ่ ัดงาน
อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นที่คาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2. ผู้เข้าร่วมมีโอกาสต่อยอดงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในแง่มุมใหม่ ๆ
3. ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสาคัญของสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
4. ผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความมือระหว่างกันและกันได้
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กาหนดการ
การจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 2
และการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยประจาปี 2557
วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ อาคารประชาธิปก-ราไพพรรณี และอาคารสาราญราษฎร์บริรักษ์ (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-ราไพพรรณี
เวลา 08.30-08.45 น.
ศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ชั ย ยาวะประภาษ คณบดี คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
เวลา 08.45-09.00 น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน
เวลา 09.00-09.20 น.
ถ่ายภาพหมู่
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
ผู้ดาเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม
รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง 210 อาคารอาคารสาราญราษฎร์
บริรักษ์ (ตึก1))

การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557
สถานที:่ ห้อง 107 อาคารอาคารสาราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1)
เวลา 12.00-13.00 น.
การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยประจาปี 2557
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติ
สถานที:่ ห้อง 209 อาคารอาคารสาราญราษฎร์บริรักษ์ (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,
ผู้ดาเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
สถานที:่ ห้อง 101 102 103A 103B 107 108 อาคารอาคารสาราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก1)
เวลา 13.00-15.00 น.
นาเสนอผลงานวิชาการ 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 SubDistrict, 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 (P2FMBLPS) 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 าสมรรถนะมาใช้ ใ นการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)”
โดย ธัญชนิต เพียรจัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) “การสรรหาอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหากาไร (มูลนิธิ
สานสัมพันธ์ครอบครัว)”
โดย สลิลา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) “ผลของการจัดทาโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด”
โดย กฤษดา ชัยมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) “ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการบริ ห ารวั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลถึ ง
ประสิ ทธิภ าพในการทางานของข้าราชการตารวจ : ศึกษา
กรณีสานักงานส่งกาลังบารุง สานักงานตารวจแห่งชาติ”
โดย ร.ต.ท.อิสเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6) “สมรรถนะของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
โดย พีรพิธ พรมทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล
ห้อง 103B
การบริหารจัดการองค์การ
1) “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่ ว นราชการส านักงาน
ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กรณี การจั ด ตั้ ง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด”
โดย ชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) “การศึ กษาการบริ หารจัดการองค์ การในภาครั ฐของไทยให้ เป็ น
องค์การสุขภาพดี”
โดย จุลัยวรรณ ด้วงโคตะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) “กลยุ ท ธ์ แ ละรู ป แบบที่ เ หมาะสมส าหรั บ การบริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
โดย ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) “การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ามความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย”
โดย วราภรณ์ ไท้สุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
5) “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่ การประปา
นครหลวง”
โดย กุลนที เยาวรักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้ดาเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
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ห้อง 107

ปฏิรูปสถาบันการเมือง : ปฏิรูปประชาธิปไตยไทย
(ช่วง 1) โดย สถาบันพระปกเกล้า
1) “การปฏิรูปองค์กรพรรคการเมือง”
โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
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) “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย”
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
6) “สันติวธิ :ี กานันสไตล์”
โดย ชลัท ประเทืองรัตนา
ผู้ดาเนินรายการ: 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) “ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพื่อรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอน
ใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย เฉลิ ม พล ศรี ท อง และนายธี ร พงษ์ เที่ ย งสมพงษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่”
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โดย ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดาเนินรายการ/ผู้ ให้ ความคิดเห็ น :
ประทีป
เวลา 15.00-15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15-17.00 น.

นาเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.จี ระ

ห้อง 102
ความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย
1) “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.
ศุล กากร พ.ศ.2469: ศึ กษากรณี การน ารถยนต์ เ ข้า มาใน
ราชอาณาจักร”
โดย ร.ต.อ. นพรัตน์ บุญถนอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
2) “ความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ “พ.ร.บ. หลักประกันทาง
ธุรกิจ” ต่อผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน”
โดย พลศักดิ์ ชื่นอารมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) นโยบายความมั่ น คงของอิ ส ราเอลต่ อ การแพร่ ข ยายอาวุ ธ
อานุภาพทาลายล้างสูงในตะวันออกกลาง
โดย พลากร ดาวเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดาเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ห้อง 103A
การเมืองและการบริหาร
1) “บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อการเมืองไทย”
โดย ดร.สกล บุญสิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) “การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัญหาจาก
การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจสู่มิติทางการเมือง”
โดย ณัฐพงศ์ ราชปัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) “การสื่อสารเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคม ในการรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น ของภาคประชาสังคมพื้นที่อ่าวปากบารา”
โดย แก้วตา สังฆชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) “การปรับตัวของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจร
ชีวิตในการจัดสวัส ดิการชุมชน ตาบลน้าขาว อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา”
โดย รัตติยา ผุดมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5) “สิทธิของเด็กต่างด้าวในการจัดบริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย สุภาพร ศรีธนัญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ดาเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
ห้อง 103B
ชุมชน สังคมและธรรมาภิบาล
1) “วัยรุ่นกับพฤติกรรมความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม”
โดย ซาอีดะห์ หมาดดาเร๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) “ชาติ นิ ย มมลายู กั บ อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารทางการเมื อ ง:
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี”
โดย นัทธมน ราชเสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบโรง
แยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา”
โดย ภานุมาศ ทองชะนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) “บทบาทการแก้ไขปัญหาของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”
โดย ยุสรี เฮาะมะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5) “ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลใน
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า”
โดย บูชิตา อารียาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดาเนินรายการ/ผู้ให้ความคิดเห็น: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า
ห้อง 107

ปฏิรูปสถาบันการเมือง : ปฏิรูปประชาธิปไตยไทย
(ช่วง 2) โดย สถาบันพระปกเกล้า

ห้อง 108
แผน นโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
1) “สภาวะโลกร้ อ นและการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนเมื อ งกั บ
ผลกระทบและนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่”
โดยดารง เสียมไหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) “การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 1-11: ประเด็ น การจั ดท าบริ ก ารสาธารณะ
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา”
โดย ปฐมบุตร แก้วสมนึก มหาวิทยาลัยมหิดล
3) “การวิเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่”
โดย ผศ.นราธิป ศรีราม, ชลัทชรัญญ์ชัย, พระมหาสุเทพ
ผิวเผือด มหาวิทยาลัยมหิดล
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4) “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชน :
ก ร ณี ศึ ก ษ า ชุ ม ช น ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร”
โดย อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห าร
ศาสตร์ (NIDA)
5) “การมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านหัวทุ่งในการป้องกันไฟ
ป่า”
โดย นินนาท ดาวรัตนหงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดาเนินรายการ/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 (6070$). 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
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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 selfmotivation 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

-

22

-

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
Number of
Initial capital
Number of goats
No. Name of Group
members (people)
of goat 2010
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 selfreliance 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 Subdistrict 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 10th 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
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

35

-

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
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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 15th,
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 Subdistrict 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 1st, 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
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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 peoplecentered 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, communitylevel 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
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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.
1.
2.
3.
4.

Institution
Malang Regency of Social
Services
Poncokusumo Sub-district
Dawuhan village
government
KUBE Members

Total
8 people (civil servant)
3 people (2 civil servant
and 1 private employee)
5 people (private
employee)
100 people (10 groups)

Function
Facilitator, supervisor, and
socialization
Facilitator, and socialization
Advisor,protector, supervisor,
and socialization
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 ProgramSocial 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
954,500
1,000,005
1,007,600
1,130,500
1,343,700
(UMK) of
Regency
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 ProgramSocial 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 ProgramSocial 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
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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
Assessment Criteria
Alternatives

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.

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

-

75

-

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 indepth 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 cities5. However, city governments in
Indonesia face urban development issues such as traffic congestion, slums, and crime.

1

A student of Double Degree Master Program at University of Brawijaya, Indonesia and Burapha
University, Thailand
2
Assistant Professor in Faculty of Political Science and Law, Burapha University, Thailand
3
The Head of Master Degree Double Program in Public Administration Department, Faculty of
Administrative Science, University of Brawijaya, Indonesia.
4
A lecturer in Faculty of Political Science and Law, Burapha University, Thailand.
5
Jakarta Post.2011.Indonesia’s urban development challenges source:
http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/05/indonesia%E2%80%99s-urban-developmentchallenges.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 depletion6. 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 heterogeneous7 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 areas8. 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.
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
7
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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 environment9.
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 Planning10)

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 (Midterm 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 directions11.
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
Planning12

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 accountability13
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 2009201314

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

14

J. K.Caruthers and M.Orwig. 1979. Budgeting in higher education. Washington, D.C.: American
Association for Higher Education. page: 355
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 marginalized15.
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:

Participative
Planning
Musrenbang City
Level
Department and
Agency Forums
Musrenbang Sub
District Level
Musrenbang Village
Level
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

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

-

94

-

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.
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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
การศึกษาการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานของสถาบันอุ ดมศึกษาในกากั บของรั ฐ กรณีศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระดับความรู้ความ
เข้าใจในหลั กเกณฑ์ วิธี การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ระดับ การให้ การยอมรั บ ระดับการนาผลการ
ประเมินไปใช้ กระบวนการ/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นาไปใช้จริง และศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูป แบบการวิจัย เป็ น แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยใช้ การสั มภาษณ์แบบมี
โครงสร้างกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวม 6 ท่าน
และการใช้แบบสอบถามกับนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 282 ราย และเจ้าหน้าที่
สานักงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 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 จึงจัดทาเป็นข้อบังคับและกาหนดให้สอดคล้องกับก.พ.อ. ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยคนละฉบับ และระเบียบฯนั้นใช้
เฉพาะกลุ่ มพนั กงานมหาวิทยาลั ย จึ งออกหลั กเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดโดยไม่ ต้ อ งอิ ง กั บ ประกาศฯก.พ.อ.มากเท่ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และเมื่ อ
เปรี ยบเทีย บข้อบั งคับ ฯมหาวิทยาลั ยมหิ ดลและระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ หลั กการเขียน
ระเบียบ ข้อบังคับปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้ง 2 แห่งมีรายละเอียด
ตามที่หลักการระบุไว้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะมีรายละเอียดครอบคลุมและชัดเจน
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ข้อเสนอแนะ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานควรพิจารณาบริบท
และปัจจัยแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นสาคัญ และควรระบุรายละเอียดต่างๆไว้ ในหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นี้ หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการ ลักษณะของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยและการถ่วง
น้าหนัก คาจากัดความ แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลและข้อพึงระวัง กาหนดวันและระยะเวลาการ
ประเมิน และการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากร มีความชัดเจนในเชิงนโยบายเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติที่มีทิศทางมากขึ้น
คาสาคัญ การประเมินผลการปฏิบัติงาน, สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ, 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 indepth 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
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

101

-

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

บทนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ เป็ น ปั จ จั ย หลั กในการพัฒ นาองค์กรสู่ ความส าเร็จ เนื่องจาก “คน” คือ ผู้
ขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุเปูาหมาย คุณภาพของบุคลากร คือ สิ่งที่ทาให้องค์การก้าวหน้า ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งท้าทาย มีความสาคัญและจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้าง
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมร่วมใจทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ต้องพิจารณาถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงานเมื่อเทียบกับ
เปูาหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งสามารถนาข้อมูล ที่ได้ไปบริห ารงานบุคคล (Judgmental Purpose) เช่น
พิจารณาความดีความชอบ เลื่อนเงินเดือน และโยกย้ายตาแหน่งที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถนาไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง การ
ทางานให้ดียิ่งขึ้น (Developmental Purpose) อีกด้วย ดังนั้นบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ผู้บั งคับ บั ญชาหรื อผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา จึ งต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด วิธีการ หลั กการของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงจะทาให้ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับแต่ละ
องค์การว่า วางวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้แนวทางใด และเน้นความสาคัญไปยัง
ทิศทางใด
สาหรับประเทศไทย ได้เริ่มพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักฐานชัดเจนมา
ตั้งแต่พ.ศ. 2471 เห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2476 พ.ศ.
2495 พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศใช้เพื่อจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีคุณธรรม มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการของประเทศไทย
สาหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่างเช่น มหาวิทยาลัย เริ่มใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2507 และใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชกา รพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) โดยมีเนื้อหาที่
เชื่อมโยงจากหลักการใหญ่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
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ในระยะเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง
จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ เพื่ อ ความเป็ น อิ ส ระของการ
บริหารงาน ความคล่องตัว และความเป็นเลิศทางวิชาการ พ้นจากการดาเนินการภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆของหน่วยราชการที่มีระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติจานวนมาก ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อการพัฒนา
ระบบการศึกษาของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย และ
เมื่อเปลี่ยนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บริหารจัดการด้านงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐได้ตามระเบียบวิธีที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการกาหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เอง รวมทั้งเป็นผู้จัดตั้งหรือยกเลิกหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะ/สถาบัน โดยไม่ต้องขออนุมัติหน่วยราชการ
อื่นๆ และยังมีอานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้เองด้วย
เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว ต่างประสบปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ เช่น
ปัญหาด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการกาหนดโครงสร้างของส่วนงาน ความสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน การยึดวิธีปฏิบัติตามระบบราชการ ทาให้ทางานไม่ยืดหยุ่น ตัวบุคคลที่ไม่ให้ความสาคัญ
กับข่าวสารหรือการทางานเพื่อส่วนรวม และความไม่ชัดเจนในทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้นา
สาหรับด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า มหาวิทยาลัย ต่างพบปัญหาที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน
เช่น บุคลากรยังมีความกังวลต่อวิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมินยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ผู้ประเมินยัง
ขาดความเข้าใจเรื่องการประเมิน นาผลการประเมินไปใช้พิจารณาความดีความชอบเท่านั้น และยังไม่มี
การเชื่อมโยงผลการประเมินกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
ปัญหาดังกล่าวจึงทาให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนาของประเทศ โดยจะศึกษาว่ามหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) หลังจากออกนอกระบบมาระยะหนึ่งแล้ว มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใด ซึ่ง
จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน, กระบวนการ/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่นาไปใช้จริง, การนาผลการประเมินมาใช้ และปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ
อะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ในกากับของรัฐอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. เพื่ อศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การให้ ก ารยอมรั บ ในระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เพื่อศึกษาการนาผลการประเมินไปใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5. เพื่อศึกษากระบวนการ/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นาไปใช้จริงของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทราบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ทราบระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลกา รปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ทราบระดับการให้การยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ทราบระดับการนาผลการประเมินไปใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ทราบกระบวนการ/วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นาไปใช้จริงของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ทราบถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นาเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
8. เพื่อนาผลการวิจัยมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยใน
กากับอื่นๆ

สมมติฐานของการวิจัย
1. บุคลากรมหาวิทยาลั ย มหิ ดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ยมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การยอมรับในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
3. กระบวนการและวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ น าไปใช้ จ ริ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
4. การนาผลการประเมินไปใช้ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
5. ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้การยอมรับในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลต่อกระบวนการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
นาไปใช้จริงและการนาผลการประเมินไปใช้
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาถึง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระดับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับการให้การ
ยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การนาผลการประเมินไปใช้ และกระบวนการ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นาไปใช้จริง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ขอบเขตด้านพื้นที่
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตด้านเวลา
ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2507ปัจจุบัน รวมทั้งแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเปูาหมาย และสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหาร ซึ่งทา
หน้ า ที่ ก าหนดนโยบายด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน จ านวน 2 เดื อ น ในช่ ว งเดื อ นมกราคมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ และนาข้อมูลที่ได้มาพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีดังนี้
 หนังสือตาราทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
 ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ
คู่ มื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
o คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวมระบบบริหารผลงานและ
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2551
o คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมาย พ.ศ. 2552
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o หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ (ตามหนังสือสานักงานก.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 อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาจากการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 รายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. กลุ่มผู้บ ริ หาร ซึ่งทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติ งาน ได้แก่ รอง
อธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กากับด้านทรัพยากรบุคคล ผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล และ
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมจานวน 6 ราย
2. กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 282 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงานบุคคล ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวน 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 โดยนาข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นรหัสตัวเลข 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
ที่ส่งผลต่อระดับการนาผลการประเมินไปใช้และกระบวนการ/วิธีการประเมิ นที่นามาใช้จริง โดยแบ่ง
ตามแต่ละกลุ่มพนักงานสายสนับสนุนของแต่ละมหาวิทยาลัย
3.2 t –test ในการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ
การให้การยอมรับ ระดับการนาผลการประเมินไปใช้ กระบวนการ/วิธีการประเมินที่นามาใช้จริงของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาศึกษาประมวลผล และนาเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ ไขและศึ กษาความเป็ น ไปได้ข องแนวทางที่ เสนอจากการให้ ผู้ เชี่ ยวชาญเรื่อ งการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมาร่วมกันพิจารณา

สรุปผลการวิจัย (ระยะที่ 1)
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.
2553 ข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล ว่ า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน พ.ศ.2553 พบว่ามีหลักการสาคัญร่วมกันทั้งหมด 10 ประเด็น คือ ความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบการประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผลงานและสมรรถนะ ระดับคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บผลการประเมิน โดยผู้วิจัยใช้
ประกาศฯก.พ.อ.เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดข้อบังคับฯสอดคล้องกับ
ประกาศฯก.พ.อ.มากกว่า ระเบี ย บฯจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย โดยข้อบังคับฯมหาวิทยาลั ยมหิ ดล
สอดคล้ อ งกั บ ประกาศฯก.พ.อ.ทั้ ง 10 ประเด็ น และมี ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่
ประกาศฯก.พ.อ.เปิดกว้างให้ ส่วนระเบียบฯของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ.
5 ประเด็น คือ การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน องค์ประกอบการประเมิน ระดับคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ. 1 ประเด็น คือ รอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และมีประเด็นที่ ระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุไว้ เหมือนประกาศฯก.พ.อ. 4
ประเด็น คือ ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สัดส่วนของการประเมินผลงานและสมรรถนะ
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คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บผลการประเมิน นอกจากนี้ตามระเบียบฯ
จุฬาลงกรณ์มีกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศฯก.พ.อ.เปิดกว้างไว้
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อบังคับ ฯมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 กับหลักการเขียนระเบียบ ข้อบังคับ
ปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาหนดข้อบังคับฯและระเบีย บฯส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการเขียนระเบียบ
ข้อ บั ง คั บ ปฏิ บั ติ ง านบุ ค คลว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด้ว ยการระบุ ห ลั กการและเหตุ ผ ล
วัตถุประสงค์ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการ ปัจจัยและการถ่วงน้าหนัก คาจากัด
ความ/การให้ นิ ย ามความหมายของคาศัพท์ ต่างๆ แนวทางปฏิบั ติในการประเมินผลและข้อพึ งระวั ง
กาหนดวันและระยะเวลาการประเมิน และการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน ส่วนการกาหนดนโยบาย
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
การพิจ ารณา เนื่ องจากเป็ น มาตรฐานกลางที่ ใช้กั บสถาบันอุดมศึก ษาของรัฐ ซึ่งทาให้ ส ามารถนาไป
เปรี ย บเทีย บให้ เห็ น ว่า เมื่อมหาวิทยาลั ยออกนอกระบบไปแล้ ว มี การกาหนดหลั กเกณฑ์ เหมื อนหรื อ
แตกต่างจากส่วนกลางหรือไม่ อย่างไร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เมื่ อ ศึ ก ษาประกาศฯก.พ.อ. ข้ อ บั ง คั บ ฯมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและระเบี ย บฯจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดข้อบังคับฯสอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ.มากกว่า
ระเบียบฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดให้ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลั ย ใช้ห ลั กเกณฑ์การประเมินฯร่ว มกัน ซึ่งประกาศฯก.พ.อ.ระบุว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกาหนดให้เป็นข้อบังคับ ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยมหิดลใช้เป็นประกาศ จึงมีข้อ
ร้องเรียนจากข้าราชการบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
บุ ค ลากรทุ ก ประเภท และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามระบบบริ ห ารงานบุ ค คลใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจึ ง ก าหนดเป็ น ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับประกาศฯก.พ.อ. พร้อมทั้งมีการระบุเนื้อหาเพิ่มเติมตามทิศ
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ทางการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มี อานาจในการ
ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้เอง
สาหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใช้กฎ ระเบียบเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคนละฉบับ โดยข้า ราชการใช้ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยใช้
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 ซึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์และรายละเอียดในระเบียบฯดังกล่าว เพื่อต้องการปรับเกณฑ์ให้
เป็นระดับสากล ไม่ต้องอิงกับกฎ ระเบียบของราชการ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว อีก
ทั้งต้องการให้ ระเบียบฯดังกล่าวใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตาแหน่ง จึงกาหนดขั้นตอน วิธีการและ
รายละเอียดต่างๆให้ชัดมากขึ้น
จากแนวคิดของการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า มี
แนวคิดที่ต่างกัน เนื่องจากระบบการปฏิบัติงานและปัญหาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นของ
ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน อีกทั้งความคาดหวังและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยก็แตกต่าง
กันด้วย ดังนั้นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงต้องขึ้นอยู่กับบริบทและ
ปัจจัยแวดล้อมขององค์การนั้นๆเป็นสาคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ถ้ามหาวิทยาลัยยังคงใช้ประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.
2553 ซึ่งเป็นข้อกาหนดจากส่วนกลาง อาจจะทาให้ใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับมหาวิทยาลัยเป็นผู้
กาหนดเอง ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 กับหลักการเขียนระเบียบ ข้อบังคับ
ปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาหนดข้อบังคับฯและระเบียบฯส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการฯ แต่ไม่ได้ระบุ
การกาหนดนโยบายและการอธิบายลักษณะของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในข้ อบังคับฯและระเบียบ
ฯไว้อย่ างชัดเจน เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ประกาศฉบับอื่นๆ ดังนั้นทั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากาหนดประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรและก่อให้เกิด ความชัดเจนในเชิงนโยบายเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีทิศทางมากขึ้น
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
เนื่ องจากมหาวิทยาลั ย ในกากับของรัฐ มีอิส ระในการบริห ารงานบุคคลและสามารถกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เอง จึงควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เหมาะสม
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. ปัจจัยและการถ่วงน้าหนัก 7. คาจากัดความ 8. แนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินผลและข้อพึงระวัง 9. กาหนดวันและระยะเวลาการประเมิน และ 10. การแจ้งและ
หารือผลการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการฯมีความชัดเจนและมีเนื้อหาครอบคลุมแล้ว จะ
นามาซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ตรงตามเปูาประสงค์ ที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยลาดับต่อไป
ผู้วิจั ย จะศึกษาว่า เมื่อน าการประเมิน ผลการปฏิบัติงานไปใช้จริงแล้ ว เป็ นอย่างไร ประสบกับปัญหา
อะไรบ้าง ต่อยอดด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่กากับด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อได้ข้อมูลประเด็นต่างๆที่
ครบถ้วน รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันใช้จริงตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งกาลังอยู่ในช่วงการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากหลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วจานวนมาก ดังนั้นจึงมี กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งงานวิจัย
ชิ้นนี้ศึกษาเพียง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ควร
ศึกษามหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอื่นๆด้วย ว่าหลังจากออกนอกระบบแล้ว มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานอะไรบ้าง อะไรคือปัจจัยที่ทาให้ กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นแบบนั้น และเมื่อนาไปใช้ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่ า งไรบ้ า ง นอกจากจะศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านแล้ ว ควรศึก ษากฎ
ระเบียบด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อความครบถ้วนของ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

-

110

-

เอกสารอ้างอิง
หนังสือ
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2552). มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในทัศนะ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน,
พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ผุสดี รุมาคม. (2551). การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จากัด.
อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร. (2551).การประเมินผลการปฏิบัติงาน.พิมพ์ครั้งที่ 13.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ ส.ส.ท..
วิทยานิพนธ์
สุดถนอม ตันเจริญ (2551). การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ
ไทย ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
อาริยา กัลยาวุฒิพงศ์ (2530). การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณีสานัก
ปลัด
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เอกสารอื่น ๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2553). ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
สานักงาน กพ. (2553). หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

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

-

111

-

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
Human Resources Development according to Competency approach
of Highland Research and Development Institute (Public Organization)
นางสาวธัญชนิต เพียรจัด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สานักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : thanchanit.pianjud@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
สมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารการประชุมขององค์การ และเอกสารอื่น ๆ ขององค์การที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการสัมภาษณ์
และการทาสนทนากลุ่มกับบุคลากรภายใน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเนื้อหา (Content
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า พัฒ นาการของกระบวนการการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
สมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นั้น มีการวางแผนดาเนินการก่อนลงมือ
ปฏิบัติในทุกขั้นตอน โดยมีการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน อีกทั้งมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่าเสมอจนสามารถบรรลุเปูาหมายที่องค์กรตั้งไว้ ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพด้วยวงจร Deming จึงส่งผลให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะขององค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างแก่องค์การมหาชน
องค์การอื่น
คาสาคัญ 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

บทนา
หนึ่งในภารกิจสาคัญของรัฐ (Function of State) คือ การจัดทาบริการสาธารณะ (Public
Service) เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนด้วยการจัดระเบียบให้กับสังคมและดูแลความสงบ
เรียบร้อยในสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างปกติสุข แต่เมื่อบริบททาง
สังคมมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ย นแปลงอันเนื่องมาจากการก้าวกระโดดของการพัฒ นาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันตลอดเวลา ทาให้การดาเนินงานในการให้บริการหรือการ
จัดทาบริการสาธารณะของราชการแต่เพียงฝุายเดียวไม่สามารถสนองตอบหรือครอบคลุมความต้องการ
ของสาธารณชนได้ทั้งหมด หรือได้ทันเวลาเพราะระบบราชการของไทยเป็นระบบที่มีการดาเนินงานที่เต็ม
ไปด้วยระเบี ยบการและขั้นตอนต่าง ๆ ทาให้เกิดความล่าช้าต่อการจัดทาบริการสาธารณะ ในขณะที่
รัฐวิสาหกิจก็มีการดาเนินกิจการเพื่อรองรับภารกิจในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม ที่มีลักษณะเป็น
การผลิตและจาหน่ายสินค้า โดยมุ่งที่การหารายได้หรืออย่างน้อยคือสามารถดารงองค์การอยู่ ได้ในระดับที่
เหมาะสม ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ เ กิ ด หน่ ว ยงานรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ ตอบสนองความต้อ งการในการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะที่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจไม่สามารถตอบสนองได้ หน่วยงานดังกล่าวคือ องค์การ
มหาชน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)หรือ Highland Research and Development
Institute (Public Organization) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยเน้นการสนับสนุนและการขยายผลงาน
โครงการหลวง ในการพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมบนพื้นที่ สู งของประเทศไทย
(สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556: สื่อออนไลน์)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์การเป็นองค์การ
แห่ ง การเรี ย นรู้ ผ่ า นการน าสมรรถนะมาเอื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ารและบุ ค ลากร โดยในปี
พ.ศ.2552 เป็นครั้งแรกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทาสมรรถนะ
(Competency) เพื่อน ามาพัฒ นาบุค ลากร โดยมีการจัดทาเป็นรูป เล่ มพจนานุกรมสมรรถนะ อั น
ประกอบด้วยรายละเอียดของ สมรรถนะองค์การ สมรรถนะหลักของบุคลากร และสมรรถนะกลุ่มงาน
รวมทั้งมีรายละเอียดของแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan- IDP)
ประกอบด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ อ งค์ก ารมีแ นวทางในการพั ฒ นาทรั พยากรบุค คลที่ชั ด เจน (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554: 114)
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ด าเนิ นการจั ด ทาแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร
รายบุคคลต่อเนื่องมาทุกปี และภายหลังจากการนาสมรรถนะมาใช้ในปีแรก ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีคะแนนจากการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงานตามคารับรองปฏิบัติ
ราชการขององค์การมหาชน ในปี 2553 ในมิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพั ฒนาองค์การ ถึง
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4.7608 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และในปีงบประมาณ 2555 ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้ยกให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) เป็นตัวอย่างตัวชี้วัดความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้แนวทางสมรรถนะตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
การที่การดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์ ก ารมหาชน) ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด และถู ก จั ด เป็ น ตั ว อย่ า งในคู่ มื อ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะทาการศึกษาว่า การได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างแก่องค์การ
มหาชนอื่น ๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีพัฒนาการของกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อองค์การมหาชนองค์การอื่นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการของกระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามแนวทางสมรรถนะของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประโยชน์ของการวิจัย
ทราบพัฒนาการของกระบวนการกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อสามารถใช้เป็นตัวแบบให้องค์การมหาชนอื่นได้

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีหน่วยในการศึกษาวิจัยคือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เพื่อศึกษาพัฒนาการของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเปูาหมาย คือ บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทั้งที่เป็น
บุคลากรระดับปฏิบัติงาน นักวิชาการ หัวหน้างาน และผู้บริหาร
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จะทาการเก็บข้อมูลจากข้อมูล 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทาการวิจัยภาคสนาม (Field Research) และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary
Data) โดยการศึ ก ษาค้ น คว้ า และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นการท าวิ จั ย เอกสาร
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(Documentary Research) จากเอกสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)หรือ Highland Research and Development
Institute (Public Organization) แต่ เ ดิ ม ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ส่ ว นราชการระดั บ กอง ในสานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ยกฐานะเป็นสานักพัฒนาเกษตรที่สูงตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 เป็ น หน่วยราชการที่
ทามีหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการอานวยการและประสานงานโครงการหลวง และปฏิบัติงาน
สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในด้านต่าง ๆ (สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556:
สื่อออนไลน์ )
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สานักพัฒนาเกษตรที่สูงได้เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ใน
รูปแบบองค์การมหาชน เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีการประสานความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่สูง
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยเน้นการสนับสนุนและการขยายผลงานโครงการหลวง ในการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา (สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
, 2556: สื่อออนไลน์ )
วิสัยทัศน์ (Vision) ในการดาเนินงานปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
คือ มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่าและ
สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุ มชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว
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5) เสริมสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู งทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
6) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4) ยุทธศาสตร์โครงการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกอบด้วยสานักหรือหน่วยงานหลัก
7 สานัก ได้แก่
1) สานักวิจัย ประกอบด้วยกลุ่ มงานเพิ่มผลผลิ ต กลุ่ มงานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และกลุ่มบริหารจัดการงานวิจัย
2) สานักพัฒนา ประกอบด้วยกลุ่มงานสนับสนุนโครงการหลวง กลุ่มปฏิบัติงานขยายผล
โครงการหลวง ศูนย์จัดการความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้และกลุ่มงานตลาด
3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ประกอบด้วย ฝุายวิชาการและสวน ฝุายการตลาดและกิจกรรม
และฝุายอานวยการ
4) สานักงานกรุงเทพฯ
5) สานักแผนงานและสารสนเทศประกอบด้วย กลุ่มแผนงานและพัฒนาโครงการ กลุ่มติดตาม
และประเมินผล และศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
6) สานักอานวยการประกอบด้วย ฝุายคลัง ฝุายพัสดุ ฝุายอาคารและสถานที่ ฝุายบุคคล ฝุาย
ธุรการและประชาสัมพันธ์
7) หน่วยตรวจสอบภายใน
แม้ว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จะเคยเป็นหน่วยราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก็ตาม แต่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ก็ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์การเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้ ทั้งนี้ผ่านการนา
ระบบสมรรถนะมาเอื้ออานวยต่อการพัฒนาองค์การและบุคลากร โดยในปี พ.ศ. 2552 เป็นครั้งแรกที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทาระบบสมรรถนะ (Competency) เพื่อ
นามาพัฒนาบุคลากรขององค์การ ซึ่งในการจัดทาระบบสมรรถนะนี้ ได้มีการกาหนดสมรรถนะหลักของ
องค์การ(Organization Competencies) และกาหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Employee
Competencies) รวมทั้งกาหนดสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Competencies) ไว้ครอบคลุมทั้ง
ทักษะ ความรู้และคุณลักษณะ เพื่อรองรับและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์ การพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
และองค์การ ต่อมาในปี พ.ศ.2554 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับถ่ายโอน
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ภารกิจให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ทาให้หน่วยงานต้องมีการปรับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การเพื่อรองรับหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น
การจัดทาสมรรถนะ (Competency) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เริ่มให้ความสนใจในการนาแนวทางสมรรถนะ
มาใช้ในองค์การตั้งแต่ปี 2549 โดยการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ได้มีการ
มอบหมายให้ที่ปรึกษา ทาการสืบค้นจากสื่อออนไลน์เพื่อทาการเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking)
กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ไม่พบข้อมูลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ดังนั้ นทางคณะอนุ กรรมการบริหารงานบุคคลและที่ปรึกษาจึงมีความคิดเห็ นร่ว มกันว่าควรว่าจ้างผู้ มี
ประสบการณ์จากภายนอกองค์การมาเป็นผู้จัดทาเรื่องดังกล่าวให้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์การและการบริหารจัดการโดยนาแนวคิด
สมรรถนะ (Competency) มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะองค์กร และสมรรถนะหลัก
ของแต่ละตาแหน่ง รวมทั้งออกแบบเครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อหาช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency gap) และออกแบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแนวทางสมรรถนะ
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2551)
การกาหนดสมรรถนะองค์กร (Organization competency) ได้ศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ฯ และท าการก าหนดและน าเสนอ สมรรถนะองค์ ก รให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันฯ พิจารณา ทั้งนี้ได้ข้อสรุปสมรรถนะองค์กรในการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ครั้งที่ 4/ 2551 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ให้
สมรรถนะองค์กรของสถาบันฯคือ 1) องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) องค์การที่มีความเป็นมืออาชีพ และ 3)
องค์การที่มีความสามารถในการจัดการและประยุกต์ความรู้สู่การพิจารณา
การกาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของสถาบัน ฯ ทาโดยสารวจการกาหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาสมรรถนะหลัก
จากนั้ น จึ ง กาหนดนิ ย ามให้ แ ต่ล ะสมรรถนะหลั ก แล้ ว จึง กาหนดระดั บสมรรถนะของสมรรถนะหลั ก
(Proficiency Level) รวมทั้งให้นิยามความคาดหวังแต่ละระดับ ขั้นต่อมา กาหนดสมรรถนะในหน้าที่
รับผิดชอบ (Functional Competency) โดยกาหนดแนวทางการออกแบบงาน (Job Design) โดย
จัดแบ่งกลุ่มงานภายในสถาบัน และระดมความคิดจากกลุ่มบุคลากรทุกระดับ แล้วจึงจัดทานิยามของ
สมรรถนะในหน้าที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน แล้วจึงกาหนดระดับสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ จากนั้นจึง
สร้างคู่มือแบบประเมิน สมรรถนะ กาหนดกรอบระยะเวลาในการประเมิน แล้ วจึงนาผลที่ได้จากการ
ประเมินมาเป็นแนวทางวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และกาหนดแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร (ตวงพร ไชยชนะ, สัมภาษณ์)
หลั ง จากได้ ก รอบการจั ด ท าสมรรถนะและมี ก ารประเมิ น สมรรถนะเพื่ อ หาช่ อ งว่ า ง และวาง
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) แล้ว ทางสถาบันฯ ได้ตาม
ตัวชี้วัดตามข้อตกลงกับสานักงาน ก.พ.ร. ด้านบุคคล พ.ศ. 2552 โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
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1) มีการประเมินขีดสมรรถนะตาแหน่งงานหลักทุกตาแหน่ง พร้อมทั้งวิเคราะห์ Competency
Gap รายบุคคล
2) นาผลการประเมินขีดสมรรถนะตาแหน่งงานหลักและผลการวิเคราะห์ Competency Gap
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
3) มีการพัฒนาบุคลากรตาม core Competency และ Functional Competency ไปบ้างแล้ว
รวม 5 หลักสูตรและจะส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลพร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการ
4) กาหนดเปูาหมายจ านวนบุคลากรที่มีผ ลการประเมินขีดสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้นหรือ
เหมาะสมกับตาแหน่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
5) บุคลากรจานวน 10 คน มีผลการประเมินขีดสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้นหรือเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยได้มีการคัดเลือกบุคลากรที่เป็น Talent Group จานวน 10 คน โดยมีเกณฑ์สรรหาและ
คัดเลือกดังนี้คือ เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีความหวังใหม่กับสถาบัน
ได้ และมีอายุไม่เกิน 45 ปี โดยแบ่งเป็น อายุต่ากว่า 35 ปี จานวน 5 คน และ อายุ 35 ปีขึ้นไป – 40 ปี
จานวน 5 คน ผลการคัดเลือก Talent Group จานวน 10 คน เป็นเพศชาย 1 คน และ เพศหญิง 9 คน
ประกอบด้วยบุคลากรจากสานักวิจัย 3 คน, สานักพัฒนา 3 คน, สานักอานวยการ 2 คน และสานัก
แผนงานและสารสนเทศ 2 คน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรปี 2552
1) พิจารณาจาก Competency Gap ที่บุคลากรยังขาดมากและมีความจาเป็นต่อองค์กรหรือมี
ผลกระทบต่องาน โดยผู้อานวยการแต่ละสานักกับบุคลากรแต่ละคนร่วมกันกาหนด IDP ของตนเอง โดย
กาหนด 3 เรื่อง ต่อคน
2) เครื่องมือและวิธีการในการพัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม (training) และการพัฒนา
ด้วยวีอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non training) ได้แก่ การดุงานนอกสถานที่ (Site visit), การสอนงาน
(Coaching), การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment), โปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring Program) และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning)
3) การดาเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ (1)
หลักสูตรร่วมโดยฝุายบุคคลเป็นผู้ ดาเนินการ (2) หลักสูตรเฉพาะโดยแต่ละสานักเป็นผู้ดาเนินการ (3)
หลักสูตรนอกเหนือ 2 หลักสูตรแรก โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้เลือกวิธีดาเนินการ
4) วิธีการประเมิน โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมในบางหลักสูตร และภายหลัง
การพัฒนาใช้แบบประเมินให้ผู้บั งคับบัญชาประเมิน โดยการประเมินนั้นจะใช้แบบประเมินซึ่งแบ่งเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนแรก ผู้ปฏิบัติสรุปผลการพัฒนาตนเองให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และส่วนที่สอง ผู้บังคับบัญชา
ประเมินโดยนาพจนานุกรมสมรรถนะเป็นแนวทางในการประกอบการประเมิน และสังเกตพฤติกรรมต่าง
ๆ ประกอบ จากนั้นฝุายบุคคลเป็นผู้รวบรวม สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อนามาวิเคราะห์และสรุปผล
และนาเสนอแก่ผู้อานวยการสถาบันฯ ทั้งนี้สาหรับกลุ่ม Talent Group จานวน 10 คนนั้น นอกจากจะ
ถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งก็คือผู้อานวยการสานักที่ตนสังกัดแล้ว จะต้องถูกประเมินโดย
คณะกรรมการอันประกอบไปด้วยผู้อานวยการสถาบันฯ หัวหน้าฝุายบุคคลและเจ้าหน้าที่บุคคลประเมิน
ด้วย
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ผลการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2552
1) การพัฒนาโดยการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 34 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก
(Core competency) จานวน 6 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional
competency) จานวน 25 หลักสูตร และมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการสถาบันเห็นชอบ จานวน 3
หลักสูตร
2) บุคลากร 37 คน จาก 52 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71 มีผลการประเมินขีดสมรรถนะดีขึ้น 1
ระดับ อย่างน้อย 2 ด้าน
3) Talent Group จานวน 10 คน มีขีดสมรรถนะดีขึ้น 1 ระดับ ทั้ง 3 ด้าน
และภายหลังจากการดาเนินการในปี 2552 สิ้นสุดลง ทางสถาบันฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะของสถาบัน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะและจัด
ประชุมวางแผนเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP) ปีงบประมาณ 2553 โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2552)
1) จัดทาข้อมูลเบื้องต้นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะกลุ่มงาน
ส่งสานักต่าง ๆ
2) สารวจความต้องการการฝึกอบรม (Training Need) โดยใช้แบบสอบถาม
3) จัดทาร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
4) ดาเนินการตามแผนฯ
5) ติดตามและประเมินผล

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
พัฒนาการของกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นั้น มีการวางแผนและประชุมทบทวนการดาเนินการก่อนลงมือปฏิบัติ
ในทุ ก ขั้ น ตอน และมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ พนั ก งานเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ นตอน อีก ทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่าเสมอจนสามารถบรรลุเปูาหมายที่องค์กรตั้งไว้ โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภาพ 1.1 ดังนี้
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แผนภาพ 1.1 แสดงวงจรของพัฒนาการของกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางสมรรถนะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งการดาเนินการในรูปแบบ
ดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพด้วยวงจร Deming (ฮิโตชิ คูเมะ, 2540: 60) ดัง
แผนภาพที่ 1.2
แผนภาพที่ 1.2 วงจรคุณภาพของ Deming

จากแผนภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็ นว่า การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีการวางแผน, ดาเนินการตามแผน, ติดตามตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องตามวงจรคุณภาพของ Deming (แผนภาพที่ 1.2) และด้วยเหตุนี้จึงส่งผล
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ให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสมรรถนะขององค์กร มีการดาเนินการที่เป็นระบบ มีวิชาการ
รองรับ มีความโปร่งใส มีข้อมูลประจักษ์ และสามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริห ารและเจ้าหน้าที่ทาให้
องค์การมีผลงานที่มีคุณภาพสูงได้
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สิ่งที่ควรทาการศึกษาต่อยอดคือ การศึกษาวิเคราะห์หาปัจจัย ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในแต่ละขั้นตอน (Plan, Do, Check, Act) เพื่อนามาเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นในการ
เริ่มต้นนาแนวทางสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สัมฤทธิ์ผล
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การสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหากาไร
(มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว)
Volunteer Recruitment and Selection of Non Profit Organization
(Family Connection Foundation: FCF)
นางสาวสลิลา ไชยวงศ์
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: salilachaiwong@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครของ
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 1
คนและเจ้าหน้าที่โครงการจานวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยและการจาแนกข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า มูลนิธิมีกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการอาสาสมัคร
ขององค์การไม่แสวงหากาไร โดยพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครจากใบสมัครและประวัติโดยย่อจากเวบไซต์
ของมูลนิธิ จากนั้น จึงสั มภาษณ์เชิงลึ กโดยผู้จัดการโครงการ เกี่ยวกับ ความสามารถและความถนัดว่า
เหมาะสมที่จะทางานร่วมกับโครงการใด และตาแหน่งงานใดของมูลนิธิ จึงจัดทาใบบรรยายคุณลักษณะ
งานเฉพาะตาแหน่งนั้นๆ ได้อย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความ
แตกต่างหลากหลายได้
คาสาคัญ 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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บทนา
ในปัจจุบันสภาพการณ์ทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น หลายปัญหามีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศ จึงจาเป็นต้องมีการจัดระบบและกลไกต่างๆ เพื่อรองรับในการปูองกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นกลไกหลักที่สาคัญยิ่งในการพัฒนา
สังคม และเสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตให้แก่ประชาชน
รู ป แบบการจั ดสวั ส ดิก ารแบบพหุ ลั ก ษณ์ที่ เพิ่ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ว มขององค์ กรพั ฒ นา
เอกชนและองค์การสาธารณประโยชน์ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคท้องถิ่น และ
ภาคประชาคม เชื่อมโยงระบบการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคม การจัดความสัมพันธ์
เชิงพื้นที่ และเน้น กระบวนการเรียนรู้ การเคารพยอมรับในภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถตอบสนองกับ
กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดกลไกการทางานในลักษณะใหม่ เช่น จิตอาสา ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของภาคธุรกิจเอกชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์: 2551)
จากสภาพปัญหาและการเล็งเห็นความสาคัญของบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กร
สาธารณประโยชน์ที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สังคมได้ สื่อให้ เห็นว่าองค์การไม่แสวงหากาไรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดาเนินงาน
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่หน่วยงานภาครัฐอาจยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง
ซึ่งองค์การไม่แสวงหากาไรแต่ละองค์การมีพันธกิจและวัตถุประสงค์การดาเนินงานที่แตกต่างกันไป โดย
ส่ ว นใหญ่ มีอ าสาสมัครเป็ น บุ คลากรส าคัญขององค์ก ารไม่แสวงหาก าไร ในการขับเคลื่ อนให้ เกิดการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาสาสมั ค รไม่ เ พี ย งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ารไม่ แ สวงหาก าไรเท่ า นั้ น แต่ อ าสาสมั ค รมี
ความสาคัญต่อภาครัฐ เพราะอาสาสมัครช่วยสร้างสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการมี ส่วนร่วมและเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากบริการภาครัฐ โดยช่วยสร้างสังคมอย่างยั่งยืนจากการที่คนมาทางานร่วมกันเพื่อประโยชน์
ของชุมชนผ่านงานอาสาสมัคร เป็นการสร้างสายใยแห่งความเชื่อใจและก่อให้เกิดการร่วมมือกันทาให้คน
ที่มาจากต่างภาษา วัฒนธรรม และศาสนา มาร่วมมือช่วยเหลือกันเข้าใจซึ่งกันและกัน กลายเป็นความ
กลมกลืนทางสังคม ซึ่งมีหลายภารกิจที่ไม่สามารถทาได้โดยภาครัฐฝุายเดียว แต่สามารถสาเร็จลุล่วงได้
ด้วยการร่วมกันเป็นทีมกับอาสาสมัคร อาสาสมัครช่วยนาบุคคลที่ถูกแบ่งแยกออกไปจากสังคมให้กลับเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มโดยมีความมุ่งหมายในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นร่วมกัน และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากบริการภาครัฐ (มูลนิธิกองทุนไทย: ระบบออนไลน์)
อาสาสมัครเป็นหนึ่งในองค์ประกอบขององค์การไม่แสวงหากาไร ดังนั้นจึงเป็นทรัพยากร
บุ คคลที่ส าคัญขององค์ก ารไม่แสวงหากาไร แต่ผู้ บริห ารองค์การมัก ละเลยและไม่ให้ ความส าคัญแก่
อาสาสมัคร มีผลการศึกษาหนึ่ง ระบุว่า อาสาสมัครจานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของอาสาสมัครทั้งหมด มี
แนวโน้มที่จะไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับองค์การในปีถัดไป ซึ่งคิดเป็นมูลค่าด้านแรงงานที่สูญเสียไปมาก
ถึง 380 ล้านเหรียญดอลลลาร์สหรัฐ และผลการศึกษาของ Yong Nonprofit Professionals Network,
2007 พบว่าคนที่ทางานในองค์การไม่แสวงหากาไรจะไม่ทางานต่อในปีถัดไป คิดเป็นร้อยละ 45 ของ
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อาสาสมัครทั้งหมด ซึ่งมีสาเหตุจากความเบื่อหน่ายปัญหาด้านต่างๆ (David Eisnerand others, 2009)
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว องค์การไม่แสวงหากาไรต้องพัฒนาวิธีการเชิงกลยุทธ์ เพื่อ
ใช้จัดการช่องว่างระหว่างทักษะ ความรู้และความสามารถของอาสาสมัครกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมัก
ถูกมองข้ามและละเลยจากผู้บริหารองค์การ องค์ ก ารไม่ แ สวงหาก าไรจ านวนมากยั ง ไม่ ส ามารถท าให้
อาสาสมัครเป็ น ทรั พยากรบุ คคลที่ มีมูล ค่าสู งสุ ดได้ เพราะขาดการพัฒ นาแนวทางการจัดการและใช้
อาสาสมัคร ซึ่งในความเป็นจริงพบว่า ในแต่ละปีองค์การไม่แสวงหากาไรต้องสูญเสียอาสาสมัครไปเป็น
จานวนมาก ดังนั้น การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวสามารถทาได้โ ดยการพัฒนากลยุทธ์และการจัดการ
ความสามารถของอาสาสมัคร โดยให้ความสาคัญต่อการสรรหา การพัฒนาอาสาสมัคร สภาพแวดล้อมใน
การทางานและการรักษาไว้ซึ่งอาสาสมัคร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ และทาความ
เข้าใจ เพื่อให้อาสาสมัครเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมต่อไปได้ (David Eisnerand
others, 2009)
อาสาสมัครเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ในปีพ .ศ. 2543 The United
Nations ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งอาสาสมัครสากล (International Year of the Volunteer) และ
กาหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าอาสาสมัครเป็นประเด็นที่มีความสาคัญและมีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น (Tracy Daniael
Connors, 2001: 754) สาหรับสังคมไทย อาสาสมัครไม่ใช่ประเด็นใหม่ เพราะประเทศไทยเริ่มต้นการมี
อาสาสมัคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 เนื่องจากมีการก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม (สภากาชาดไทย,
ม.ป.ป.) ซึ่งนอกจากสภากาชาดไทย ยังมีองค์การทางศาสนาได้ถือกาเนิดขึ้นในเวลาใกล้เคียง โดยมีคณะ
มิชชันนารีโปรแตสแตนท์เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก (ชัชชัย คุ้มทวีพร อ้างใน สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , 2546) เพื่อทาการเผยแพร่ศาสนาคริส ต์ และให้การช่ว ยเหลื อด้านการ
รักษาพยาบาลโดยไม่แสวงหาผลกาไรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
หลังประสบภัยสึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2549 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยมีความเอื้ออาทรต่อผู้ที่ทุกข์
ยาก จนก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสอาสาสมั ค รขึ้ น อี ก ครั้ ง โดยไม่ แ บ่ ง แยกประเทศ ชนชั้ น เพศ อาสาสมั ค ร
หลากหลายได้ห ลั่ งไหลเข้าไปร่ ว มเป็ น เหมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่ อนกลไกให้ สึนามิผ่านไปได้ด้วยความ
สามัคคี จึงได้เกิดกระแสจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในการที่จะสร้าง
เครื อข่ายอาสาสมัคร อย่างยั่ งยื นผ่ านการจัดการระบบอาสาสมัครให้ เป็นอันหนึ่งอั นเดียวกัน (มูลนิธิ
กองทุนไทย: ระบบออนไลน์)
อย่างไรก็ตามอาสาสมัครในสถานการณ์วิกฤติมีบทบาทมากกว่าอาสาสมัครมืออาชีพหรือ
อาสาสมัครที่ทางานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การทางานอาสาสมัครในประเทศไทยส่วนมากจึงอยู่ใน
รูปแบบเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือลักษณะงาน โดยลักษณะอาสาสมัครจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเภทองค์การ แต่สาหรับองค์การไม่แสวงหากาไรที่มีอาสาสมัครเป็นทรัพยากรสาคัญ มีการจัดการ
อาสาสมัครอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง สอดคล้องกับการสารวจของ สถาบันวิจัยสังคม พบว่าองค์การ
ไม่แสวงหากาไรหรือองค์การเพื่อการสาธารณประโยชน์ที่อาศัยอาสาสมัครเพื่อดาเนินงานหลัก และมี
อาสาสมัครเป็นจานวนมาก จะมีการบริหารจัดการอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ เช่น มูลนิธิปุอเต็กเซี่ยงตึ้ง
และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สถาบันวิจัยสังคม, 2546)
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การจัดการอาสาสมัครอย่างเป็นระบบต้องอาศัยกระบวนการจัดการที่มีระเบียบแบบแผน ซึ่ง
มีความคล้ายคลึงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั่วไป เพียงแต่การจัดการอาสาสมัครของ
องค์การไม่แสวงหากาไรมีความแตกต่างที่โดดเด่นคือการสร้างแรงจูงใจและการรักษาไว้ซึ่งอาสาสมัครให้
คงอยู่ กั บ องค์ ก ารนานที่ สุ ด โดยปราศจากค่ า จ้ า ง ดั ง นั้ น บทความวิ จั ย นี้ จึ ง น าเสนอส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการจัดการอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหากาไรคือ การสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัคร
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว (Family Connection Foundation) เป็นองค์การไม่แสวงหา
กาไรที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวอเมริกันซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ และเล็งเห็นความสาคัญของปัญหาเด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้ถูกกระทาหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ และต้องการขยาย
ความช่ว ยเหลื อ ไปยั ง เด็ก ผู้ ด้ อยโอกาสในประเทศไทย ดั งนั้ น การบริ ห ารจึ งเป็ น การร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
คริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวในประเทศไทย โดยมีลักษณะการ
ทางานแบบโครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านสานรัก โครงการกาแพงงาม โครงการ
คอนนี่โฮม โครงการบ้านนกนางแอ่น โครงการทอแสง โครงการฮักโปรเจค และโครงการครีเอทีฟเซนเตอร์
แต่ละโครงการบริหารจัดการตนเอง แต่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว ดังนั้น
อาสาสมัครที่เข้ามาทางานร่วมกับโครงการต้องผ่านระบบการสรรหาและการคัดเลือกของมูลนิธิ
จากความสาคัญดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบว่ามูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวมีแนว
ทางการจัดการอาสาสมัครที่สอดคล้องกับการจัดการอาสาสมั ครขององค์การไม่แสวงหากาไรอย่างไร อีก
ทั้งทราบถึงกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกและสาคัญอย่างมากต่อ
การคั ด สรรบุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า มาท างานร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานต่ อ ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัย เรื่องการจัดการอาสาสมัครองค์การไม่แสวงหากาไร มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครของมูลนิธิสาน
สัมพันธ์ครอบครัว

ประโยชน์ของการวิจัย
เพื่อทราบความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครมูลนิธิสานสัมพันธ์
ครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตของการวิจัย
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่องการจัดการอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหา
กาไร มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครั ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
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ดังนั้นแนวทางที่ต้องทาการศึกษาคือ โครงสร้างการบริหาร กระบวนการจัดการอาสาสมัคร และหลัก
แนวคิดการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครมูลนิธิสานสัมพันธ์ครบอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเปูาหมายคือ เจ้าหน้าที่ประจาที่ทางานด้านการบริหารของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
จานวน 6 คน และผู้จัดการโครงการ จานวน 7 คน โดยงานวิจัยครั้งนี้จะคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วย
วิธีการคัดเลื อกตัวอย่ างแบบยึ ดจุ ดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลั ก (purposeful sampling) และ
คัดเลือกจากการแนะนาต่อๆ กันไป ซึ่งเป็นการถูกเลือกมาทางอ้อม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้จัดการ
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จานวน 1 คน ผู้จัดการโครงการบ้านสานรัก โครงการบ้านนกนางแอ่นและ
โครงการฮักโปรเจค จานวน 3 คน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการที่มีพันธกิจเพื่อการสงเคราะห์
เด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ (Interviewing) เป็นการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง จากผู้จัดการมูลนิธิและผู้จัดการโครงการ เพื่อให้ทราบข้อมูลการจัดการอาสาสมัคร
กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัคร โดยจะทาการเก็บข้อมูลจากข้อมูล 2 ประเภทคือ ข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทาการวิจัยภาคสนาม (Field Research)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการทาวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) จากเอกสารของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จ.เชียงใหม่
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จดบันทึกไว้ในลักษณะการบรรยาย (Descriptive)
เพื่อที่จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษานี้จะใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดของสุภางค์ จันทวานิช ดังนี้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic induction) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจาแนกข้อมูล
(Typological analysis) (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 106 – 114)

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การไม่แสวงหากาไร ซึ่งดาเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือของชาวต่าวชาติอเมริกันและคริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกา ดาเนินการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ช่วงปีแรกของการก่อตั้งเน้นการ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์แก่เด็กๆ ในชุมชนแออัดใจกลางเมืองเชียงใหม่ ต่อมามีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น
7 โครงการ เพื่อความชัดเจนในการดาเนินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของปัญหาสังคมได้
(1) โครงการบ้านสานรัก เป็นสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสานรักภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์
ครอบครัว เป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ที่ได้รับการจดทะเบียนสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่กาพร้า ด้อยโอกาส
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เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนไร้ที่พักอาศัย เด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดและเสี่ยงต่อการถูกล่วง
ละเมิด
(2) โครงการบ้านนกนางแอ่น มีพันธกิจดูแลแม่วัยรุ่นและบุตร ทางานร่วมกับหน่วยงานสังคม
สงเคราะห์อื่น เช่น บ้านพักพิงใจ บ้านเด็กเวียงพิงค์ บ้านพักเด็กและครอบครัว และนักสังคมสงเคราะห์
จากหน่วยงานอื่น เพื่อรับแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมบุตรเข้ามาอาศัยในบ้าน ให้การสงเคราะห์ ดูแล และเยียวยา
รักษาสภาพจิตใจที่บอบช้าจากการถูกกระทาความรุนแรงหรือมีอาการซึมเศร้า ตลอดจนการสอนทักษะ
การเลี้ยงดูบุตร ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
(3) โครงการ Hug Project เป็นโครงการซึ่งดาเนินการภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว มี
วัตถุประสงค์และพันธกิจเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กเละสตรี รวมถึงต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยให้
การช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการดาเนินคดีและปกปูองสิทธิของผู้ถูกละเมิด
(4) โครงการคอนนี่โฮม รับเลี้ยงดู เด็กที่มีปัญหา ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปุวย ให้ได้รับการ
เยียวยารักษา เพื่ออยู่ระหว่างรอการรับไปอุปการะจากครอบครัวบุญธรรม
(5) โครงการกาแพงงาม เน้นการทากิจกรรมสันทนาการและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนกาแพงดิน ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่มีปัจจัย เสี่ยงสูงในการกระทาความผิดของ
เด็กและเยาวชน
(6) โครงการทอแสง เป็นโครงการที่ให้ความรู้และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
แออัดใจกลางเมืองเชีย งใหม่ได้เรี ยนหนังสือ อาสาสมัครช่ว ยสอนการบ้าน เพื่อปูองกันไม่ให้ เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงเย็นในทางที่ผิด เช่น มั่วสุมร้านเกม เป็นต้น
(7) โครงการครีเอทีฟเซนเตอร์ เป็นโครงการที่เน้นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนผ่านสื่อ
ศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การเล่นดนตรีต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
2. ภาพรวมและการบริหารมูลนิธิ
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวมีการทางานเป็นแบบวัฒนธรรมเครือญาติ (Clan Culture)
เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้ามาทางานร่วมกับมูลนิธิ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และมีความ
เชื่อเดีย วกัน คือเชื่อในหลั กคาสอนของพระเจ้า ดังนั้นพฤติกรรมและท่าทีที่แสดงต่อกัน จึงตั้งอยู่บน
พื้นฐานความเชื่อเรื่องความรัก ดังหลักคาสอนของศาสนาคริสต์ที่กล่าวว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง” ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันจึงค่อนข้างดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือกัน
ฉันท์คนในครอบครัว
เนื่องจากมูลนิธิมีพันธกิจหลักคือให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านสิทธิมนุษยชนและการเผยแพร่ศาสนา
คริ ส ต์ ดั ง นั้ น เพื่ อให้ การดาเนิ น งานเป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ล จึง แบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในลักษณะของโครงการ เพื่อให้การบริหารและการดาเนินงานมีความสะดวก รวดเร็วและ มี
ความชัดเจนด้านวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการ อย่างไรก็ตาม การบริหารงานของแต่ละโครงการต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและการบริหารงานหลักของมูลนิธิ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
หลักของมูลนิธิ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จัดสรรและอานวยความสะดวกให้แต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 6 คน
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ประกอบด้วย ตาแหน่งผู้บริหาร 1 คน ตาแหน่งผู้จัดการ 1 คน ตาแหน่งบัญชีและการเงิน 1 คน ตาแหน่ง
ขอวีซ่าและขอใบอนุญาตทางานภายในประเทศ 2 คน ตาแหน่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
เจ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิ แ ละอาสาสมั ค รมี แ นวทางและกฏระเบี ย บในการท างานแตกต่ า งกั น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้รับเงินค่าจ้าง แต่อาสาสมัครไม่ได้รับ จึงต้องสร้างเงื่อนไขและข้ อปฎิบัติที่
ต่างกัน โดยที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคนต้องมีชั่วโมงการทางานไม่ต่ากว่า 40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ซึ่งในช่วงเวลา
การทางาน ไม่จาเป็นต้องอยู่ประจาที่สานักงานมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว หรือหากมีธุระสาคัญที่ต้อง
ออกไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ก็สามารถทาได้ เพียงแต่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้งานที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จภายในเวลาที่กาหนด แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการบริหารงาน
ของมูลนิธิ ในส่วนของอาสาสมัคร จานวนชั่วโมงและภาระหน้าที่ถูกระบุไว้ตามใบบรรยาย
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) ไม่จากัดเพศ อายุและระดับการศึกษา
(4) อาสาสมัครต้องช าระค่าใช้จ่ายด้านที่พัก การเดินทางทั้งขามาและขากลับ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทางและวีซ่าด้วยตนเอง
(5) อาสาสมัครต้องเข้ามาทางานกับมูลนิธิ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 เดือน เนื่องจากเป็น
เงื่อนไขของ การขออนุญาตทางานในประเทศไทย อีกทั้งมูลนิธิเน้นพันธกิจการทางาน
ร่วมกับเด็ก ซึ่งอาศัยระยะเวลาในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับเด็ก
3.3 การสรรหาอาสาสมัคร
(1) อาสาสมัครยื่นใบสมัคร พร้อมแนบ resume และเอกสารสาคัญอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านเวบ
ไซต์หรืออีเมล เพื่อรอการพิจารณาจากผู้บริหารมูลนิธิ
(2) อาสาสมัครไม่จาเป็นต้องนับถือศาสนาคริสต์ แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองพฤติกรรม
ว่าไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย เนื่องจากต้องทางานร่วมกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
(3) ผู้บริหารมูลนิธิคัดเลือกอาสาสมัครจากประวัติส่วนตัวและความเหมาะสมด้านความถนัด
ความสนใจและความปรารถนาในการทางานช่วยเหลือสังคมและเพื่อการประกาศศาสนา
3.4 การคัดเลือกอาสาสมัคร

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

-

129

-

(1) ผู้จัดการโครงการพิจารณาถึงความจาเป็นและภาระงานที่อาสาสมัครสามารถทาได้ อีก
ทั้งต้องเป็นตาแหน่งงาน ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ ซึ่งโครงการยังขาดหรือมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการดาเนินงาน
(2) ผู้จัดการโครงการแจ้งความต้องการอาสาสมัครไปยังมูลนิธิ เพื่อให้ส่งเอกสารการสมัคร
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร resume และแบบสารวจความถนัดของมูลนิธิ เพื่อใช้พิจารณาและ
กาหนดคุณลักษณะงานของตาแหน่งนั้นๆ
(3) คุณสมบัติของอาสาสมัครต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับใบบรรยายลักษณะงาน
(Job description) ซึ่งโครงการพยายามดึงเอาทักษะและความสามารถของอาสาสมัคร
ออกมา
ร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 60 เป็นความคาดหวังที่โครงการต้องการให้
อาสาสมัครทาได้ใน ระหว่างการทางานร่วมกับโครงการ
(4) ผู้จัดการโครงการคัดกรองอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของโครงการ
และท าการสั ม ภาษณ์ เ บื้ อ งต้ น ผ่ า นโปรแกรมสไกป์ ซึ่ ง เรี ย กว่ า “Skype
interview” เพื่อ พูดคุยและทาความรู้จักกับอาสาสมัครเบื้องต้น เมื่ออาสาสมัครมาถึง
ประเทศไทย ผู้จัดการโครงการสัมภาษณ์เชิงลึกอีกครั้ง โดยมีประเด็นคาถามคือ
- เหตุใดจึงสนใจและต้องการทางานร่วมกับโครงการ
- อาสาสมัครมีความสามารถ ความถนัดและประสบการณ์การทางานในลักษณะของงาน
เพื่อ สาธารณะหรือจิตอาสาหรือไม่ อย่างไร
- อาสาสมัครมีความสามารถและการตระหนักถึงความสาคัญ ของการประชาสัมพันธ์
(Public Relation) อย่างไร และเมื่อสิ้นสุดการทางานเป็นอาสาสมัครกับโครงการ มี
ความตั้งใจที่จะ
ประชาสัมพันธ์มูลนิธิให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่นอย่างไร
- อาสาสมัครมีความยืดหยุ่นในการทางานของอาสาสมัครว่ามีมากน้อย อย่างไร
จากนั้ น จึ ง เปิ ด โอกาสให้ อ าสาสมั ค รถามค าถามหรื อ ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การท างานของ
โครงการ ซึ่งคาถามที่พบบ่อยคือ
- โครงการต้องการให้อาสาสมัครมีบทบาทหน้าที่ในโครงการอย่างไร
- ร้องขอให้ทางโครงการระบุลักษณะการทางานของอาสาสมัครให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อ
ปูองกันความขัดแย้งและความเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดและความแตกต่าง
ทาง วัฒนธรรม

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
มู ล นิ ธิ ส านสั ม พั น ธ์ ค รอบครั ว เป็ น องค์ ก ารที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการบริ ห ารงาน และมี
ความสัมพันธ์ในการทางานตามตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human-Relations Model) เป็นองค์การที่มี
ประสิทธิผลตามตัวแบบนี้ เน้นที่ความสามัคคีของสมาชิกในองค์การ ซึ่งสามารถดูได้จากความไว้เนื้อเชื่อใจ
การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความสามารถในการทางานร่วมกันได้อย่างสามัคคีกลมเกลียว จน
เป็นพลังกลุ่ม เกิดการทางานเป็นทีม มีทักษะและความชานาญ (อัมพร ธัมรงลักษณ์, 2556: 82) มูลนิธิ
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สานสัมพันธ์ครอบครัวก็เช่นเดียวกัน คือ เจ้าหน้าที่ประจามูลนิธิ (ได้รับค่าจ้างตอบแทน) ไม่จาเป็นต้องอยู่
ทางานประจาสานักงานตลอดเวลา สามารถออกไปทาธุระข้างนอกได้หากมีความจาเป็น แต่ต้องแจ้งให้
หัวหน้างานทราบล่วงหน้า อีกทั้งงานที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด และต้องมีชั่วโมง
การทางานต่อสัปดาห์ไม่ต่ากว่า 40 ชั่วโมง แม้ว่ามูลนิธิมีการแบ่งงานตามความชานาญ แต่ด้วยลักษณะ
การทางานที่มีความยืดหยุ่นและใกล้ชิดกัน ทาให้แต่ละแผนกช่วยเหลือ พึ่ งพาซึ่งกันและกันหากมีปัญหา
เกิดขึ้นภายในมูลนิธิ เพราะทุกคนไม่ได้คิดเพียงว่ามูลนิธิเป็นสถานที่ทางาน แต่คิดว่างานที่ตนทาให้แก่
มูลนิธิเป็นการทางานเพื่อส่วนรวมและเพื่อพันธกิจทางศานาคริสต์นอกจากนี้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
ยังมีวัฒนธรรมการทางานแบบวัฒนธรรมเครือญาติ (Clan Culture) วัฒนธรรมนี้ให้ความสาคัญกับความ
ต้องการของบุ คลากรในองค์การมาก ด้วยคาดหวังว่าจะช่ว ยให้ สมาชิกเกิดความรับผิดชอบ รู้สึกเป็น
เจ้าของ เกิดความผูกพัน และผลิตผลงานที่ดีในที่สุด (อัมพร ธัมรงลักษณ์, 2556: 162) ซึ่งผู้จัดการมูลนิธิ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาทางานด้วยสภาพจิตใจที่ดีและเข้มแข็ง หาก
กระบวนการสรรหาอาสาสมัครของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว สอดคล้องกับที่ J.Steven
Ott กล่าวว่า องค์การไม่แสวงหากาไรต้องระบุว่ามีความต้องการและความคาดหวังอะไรจากอาสาสมัคร
ก่อนทาการสรรหาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอาสาสมัคร โดยต้องคานึงว่าในแต่ละงานนั้น
ต้องการอาสาสมัครที่มีทักษะอย่างไร ซึ่งหลายองค์การทาการพิจารณาประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะ อีก
ทั้งเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงแนวทางการสรรหาอาสาสมัครในอนาคต (J.Steven Ott, 2001b:
312) เนื่องจากอาสาสมัครของมูลนิธิส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมาจากหลายประเทศทั่วโลก ปัญหาที่
เกิดขึ้นตามมาคือการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการทางานของคนไทยและข้อจากัดด้านการสื่อสาร เป็นผล
ให้อาสาสมัครต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมากในการทางานเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
ไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทน นอกจากนี้ Tracy Daniael Connors กล่าวถึงการสรรหาอาสาสมัครว่าเป็น
หน้าที่ของผู้จัดการอาสาสมัคร ต้องเป็นผู้พิจารณาว่าตาแหน่งงานใดควรให้อาสาสมัครเข้าร่วม ฉะนั้นการ
ประชุมเกี่ยวกับการคัดสรรอาสาสมัครแต่ละครั้ง ผู้จัดการอาสาสมัครควรเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนั้นการ
พัฒ นากลยุ ทธ์ ใ นการสรรหาอาสาสมั ค ร คื อการท าให้ ตาแหน่ ง งานเหมาะสมกั บ ความสามารถของ
อาสาสมัคร (Tracy Daniael Connors, 2001: 763) ซึ่งมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวมอบหมายให้เป็น
หน้าที่ของผู้จัดการโครงการ เพราะทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการดีที่สุด อีกทั้งผู้จัดการโครงการ
ล้วนให้ความสาคัญต่ออาสาสมัครเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการกาหนดใบบรรยายลักษณะงานของ
อาสาสมัคร ที่พยายามดึงความสามารถและความถนัดของอาสาสมัครออกมาร้อยละ 40 และอีกร้อยละ
60 จึงเป็นความต้องการของโครงการ ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์ในการสรรหาอาสาสมัคร คือการทาให้
ตาแหน่งงานเหมาะสมกับความสามารถของอาสาสมัคร
มู ล นิ ธิ ส านสั ม พั น ธ์ ค รอบครั ว ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ใ นการคั ด เลื อ กอาสาสมั ค ร เนื่ อ งจาก
อาสาสมัครเป็นชาวต่างชาติ การตรวจสอบข้อมูลเอกสารอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ การพูดคุยหรือการ
สัมภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็นทางการ ทาให้ผู้จัดการโครงการรู้จักตั วตนเบื้องต้นและทราบทัศนคติของ
อาสาสมัค รที่มีต่อการทางานเพื่อสาธารณประโยชน์ และความคาดหวัง ที่มีต่อมูล นิธิ ซึ่งค าถามที่ใ ช้
ประกอบการสั มภาษณ์ส่ว นใหญ่เน้ นการวัดทัศนคติของอาสาสมัคร เช่น เหตุใดจึงสนใจและต้องการ
ท างานร่ ว มกั บ โครงการ อาสาสมั ค รมี ค วามสามารถและการตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) อย่างไร และเมื่อสิ้นสุดการทางานเป็นอาสาสมัครกับโครงการ มีความ
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ตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์มูลนิธิให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่นอย่างไร คาถามเหล่านี้ล้วนทาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่
อาสาสมัครเข้ามาทางานร่วมกับมูลนิธิ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการแรงจูงใจของมนุษย์ของ McClelland 3
ประการ คือการมีส่วนร่วม ความสาเร็จและอานาจ (Tracy Daniael Connors, 2001: 768-770)
สามารถอธิบายได้ว่าการยอมเสียสละเงิน ความสุข และต้องเดินทางจากภูมิลาเนามาเป็นระยะเวลานาน
เพื่อทางานช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ ได้รับค่าจ้างตอบแทนของอาสาสมัครนั้น แท้จริงแล้วอาสาสมัครอาจ
ต้ อ งการหนึ่ ง ในสาม สองในสามหรื อ ทั้ ง สามประเด็ น ตรงตามหลั ก การแรงจู ง ใจของมนุ ษ ย์ ข อง
McClelland
การสัมภาษณ์เชิงลึกมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่ออาสาสมัครที่ต้องทางานลักษณะที่มีความเสี่ยง
หรือทางานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง และใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้ไร้บ้านและผู้ปุวย
ระยะสุดท้าย โดยสัมภาษณ์ถึงแรงจูงใจที่ต้องการทางานร่วมกับบุคคลดังกล่า ว อีกทั้งต้องสอบถามจาก
บุคคลอ้างอิงประกอบด้วย รวมถึงการสารวจความต้องการเพิ่มเติมของอาสาสมัครระหว่างการสัมภาษณ์
ที่ทางองค์การสามารถจัดหาให้ได้เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานให้แก่อาสาสมัคร สาหรับมูลนิธิ
สานสัมพันธ์ครอบครัวคาถามที่อาสาสมัครต้องการทราบและพบบ่อยคือ โครงการต้องการให้อาสาสมัครมี
บทบาทหน้าที่ในโครงการอย่างไร และร้องขอให้ทางโครงการระบุลักษณะการทางานของอาสาสมัครให้
ละเอียด ชัดเจน เพื่อปูองกันความขัดแย้งและความเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
ทั้ ง นี้ มู ล นิ ธิ ส านสั ม พั น ธ์ ค รอบครั ว ไม่ เ พี ย งแต่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากการช่ ว ยเหลื อ งานของ
อาสาสมัคร แต่มูลนิธิจาเป็น ต้องสนองความต้องการด้วยการการคัดเลื อกอาสาสมัครให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลต่อทั้งสองฝุาย อาสาสมัครเองก็ได้รับการตอบสนองความต้องการคือ
มีความสุขในการทางานหรือการได้มีส่วนร่ วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผ่านการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ
มูลนิธิ และมูลนิธิเองก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานได้โดยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้
ในปัจจุบันองค์การไม่แสวงหากาไรมีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ช่วยเหลือสังคมและสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่ภาครัฐยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง แต่องค์การเหล่านี้ยังคงเน้นการบริหารงานในรูปแบบเดิมคือ เน้นการระดมทุนหรือเงินบริจาค
เพื่อนามาใช้ดาเนินงานต่างๆ ขององค์การ ซึ่งเงินบริจาคที่ ได้มานั้นไม่มีความแน่นอน หรือไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าในปีถัดไปองค์การจะยังคงได้รับการสนับสนุนหรือไม่ สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการ
บริหารองค์การ ดังนั้นการตระหนักถึงการจัดการอาสาสมัครซึ่งเป็นบุคลากรสาคัญขององค์การไม่แสวงหา
กาไร ในการผลั กดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนให้ องค์การดาเนินงานต่อไปได้ จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะหาก
องค์การไม่แสวงหากาไรสามารถรั กษาไว้ ซึ่งอาสาสมัคร จะยิ่งทาให้ องค์การลดค่าใช้จ่ายในการจ้า ง
บุคลากร อีกทั้งเป็นการใช้คนให้เข้ากับงานอย่างแท้จริง เนื่องจากอาสาสมัครเข้ามาทางานร่วมกับองค์การ
ด้วยความสมัครและไม่หวังผลตอบแทนจากการทางาน ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจและความสุขในการ
ทางานแก่อ าสาสมัคร จึ งเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญไม่น้ อยไปกว่าการระดมเงิน ทุน หรือ เงิ นบริ จาค เพราะหาก
อาสาสมัครได้รับการตอบสนอง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทางานในรูปแบบของเครือข่าย เพราะ
อาสาสมัครแนะนาองค์การให้แก่คนอื่นๆ ต่อไป ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้สามารถพิสูจน์ให้เห็นความสาคัญ
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ของการจัดกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาสาสมัครอย่างมีระบบ ขององค์การไม่แสวงหากาไร มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานขององค์การไม่แสวงหากาไร
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เน้นการจัดการอาสาสมัครขององค์การไม่แสวงหากาไร ซึ่งมีผลต่อการบริหาร
ภาพรวมองค์การ ทั้งนี้อาสาสมัครไม่ได้มีเพียงรูปแบบที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ยังมีอาสาสมัครอีกจานวน
มากที่มีจิตอาสา ต้องการทางานช่วยเหลือสังคม มักอยู่ในรูปแบบชั่วคราวหรือไม่เป็นทางการ แต่ไม่ได้ รับ
โอกาสหรือการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทาให้การดาเนินงานไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร
ในสถานการณ์วิกฤติ เช่นภัยธรรมชาติ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการ
อาสาสมัครในสถานการณ์วิกฤติ หรืออาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายระดับมหภาค
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ผลของการจัดทาโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)
จากัด
Result of CSR Project by Thai Cement Ltd. Company (Kaengkoy)
นาย กฤษดา ชัยมูล
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : keng_c@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดทาโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์ ) ของบริษัท ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ต่อประชาชนและชุมชนใน
พื้นที่ตาบลบ้านปุา อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพมีการดาเนินการวิจัยใน
เขตพื้นที่ในตาบลบ้านปุา อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จาก นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการสาธารสุขและประชาชนในพื้นที่
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้การยอมรับและตอบรับในโครงการที่ทางบริษัทจัดทา
ขึ้นเป็นอย่างดี ทาให้บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ แต่มีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยและไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดทาขึ้น เนื่องจากการขาดการประสานงานจากบริษัทกับชุมชน
ทาให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงทั้งชุมชนรอบโรงงาน
คาสาคัญ : 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 SubDistrict 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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บทนา
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการดาเนินกิจการขององค์การ หรือ Corporate Social
Responsibility (CSR) เป็นแนวคิดที่ถูกนาไปใช้ปฏิบัติทั้งในองค์การภาครัฐ องค์การธุรกิจ และองค์การ
ไม่ แ สวงหาผลก าไร นั บ ตั้ ง แต่ ต้ น ศตวรรษที่ 20 ในประเทศพั ฒ นาแล้ ว และเริ่ ม เผยแพร่ ข ยายอย่ า ง
กว้างขวางไปสู่ ป ระเทศกาลั งพัฒ นาในช่ว งกลางและปลายศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้มีการดาเนินการเฉพาะในองค์การธุรกิจเอกชนเท่านั้น แต่องค์การภาครัฐและ
องค์การไม่แสวงหาผลกาไร ที่ได้มีการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ
ได้แก่ มูลนิธิองค์การสาธารณะประโยชน์ องค์การภาคประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจที่ที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ดังนั้น กิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR) ที่ดาเนินการจึงเพิ่มเป็นซี
เอสอาร์ทั้งกระบวนการเป็นกิจการที่ทาเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยตรง1
ต่อมาแนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมีพัฒนาการและขยายขอบเขตกว้างขึ้นมากกว่า
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจึงขยายออกไปจากในอดีตอย่างมาก
ขอบเขตด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมขยายออกไปครอบคลุมถึงเรื่องของ การศึกษา สุขภาพ ความ
ปลอดภัยในการทางาน ที่อยู่อาศัย มลภาวะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่ผ่านมาทางจังหวัดสระบุรี
ได้มีปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ โดยมีรายงานทางคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษว่า จังหวัด
สระบุรี เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาฝุุนขนาดเล็กมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดถึง 415.7 มคก./ลบ.ม.
ซึ่งเกินมาตรฐานถึง 2.5 เท่า และมีจานวนวันที่เกินมาตรฐานถึงร้อยละ 36 โดยสาเหตุจากอุตสาหกรรมโม่
บดและย่อยหิน และอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีซึ่งได้ระบุ
ว่าจานวนผู้ปุวยในโรคระบบหายใจของจังหวัดสระบุรีประจาปีพุทธศักราช 2554 มีจานวนถึง 389,339
คน2
ดังนั้น บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ก็เป็นอีกองค์การหนึ่งมีการจัดทาความรับผิดชอบต่อ
สั งคมขององค์การต่อชุมชนในพื้น ที่บ ริเวณรอบโรงงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม ซึ่งจะแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบออกมาในรู ป แบบของโครงการที่ จั ด ท าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ชุ ม ชน เช่ น โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนรอบโรงงาน โครงการรองเท้าให้นักเรียน โครงการเปิดบ้านให้เยี่ยมชมโรงปูน
และโครงการที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทาง
บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ได้จัดทาขึ้นเพื่อจะให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการจัดทาโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซี
เอสอาร์ ) ของบริ ษั ท ซี เ มนต์ ไ ทย (แก่ ง คอย) จ ากั ด ต่ อ ประชาชนและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นปุ า
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, (นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จากัด, 2553).
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7, รายงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ประจาปี พ.ศ. 2553, (สระบุรี : สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 7, 2553).
2
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ประโยชน์ของการวิจัย
1. เพื่อสามารถนาผลของการจัดทาโครงการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
(ซีเอสอาร์) ของบริษัท ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ต่อประชาชนและชุมชนบ้านปุา อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี มาใช้เป็นบทเรียนสาหรับผู้สนใจต่อไป
2. ชุมชนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อแสวงหา
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้การพัฒนาชุมชนในการทางานให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ : พื้นที่ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)
จากัด อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ขอบเขตด้านประชากร : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จากัด อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการสาธารสุขและประชาชนในพื้นที่ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลของผู้นาชุมชนและ
ประชนในพื้นที่คือ ต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมในการจัดทากิจกรรม CSR ของบริษัทสาหรับผู้นาชุมชนต้อง
เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่หรือผู้ทาตามกฎหมายของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ
ครู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปุา และผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดซีเอสอาร์ของเอสซีจี
เครื่องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured
Interview) แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth
Interview) ซึ่งหมายถึงการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหันความสนใจของผู้ถูก
สัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ โดยที่ผู้สัมภาษณ์ทราบอยู่ก่ อนแล้วว่าต้องการข้อมูลอะไร เพื่อที่จะได้ทราบ
คาตอบจากประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการโดยตรง3 และมีการสุ่มแบบเจาะจง(purposive sampling)และ
แบบเพิ่มจานวนตัวอย่างโดยวิธีการแนะนากัน (snowball sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติม เช่น ผู้วิจัยอาจได้รับคาแนะนาจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ ให้ไป
สัมภาษณ์เพิ่มเติมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเพิ่มเติม4

3
4

สุภางค์ จันทรวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552).
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ,์ ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2552).
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การวิเ คราะห์ข้อ มูล ส าหรั บ แนวทางการวิ เคราะห์ ข้อมู ล นั้น ผู้ วิ จัยได้ดัด แปลงขั้น ตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพของ Colaizzi, P. (1978)5 ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงและการบันทึกภาคสนามมาพิจารณา
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่สาคัญ
2. นาข้อมูลกลับมาอ่านพิจารณาอีกครั้งโดยละเอียดแล้วจึงตีความพร้อมทาการดึงข้อความหรือ
ประโยคที่สาคัญที่เกี่ยวข้องออกมา
3. นาข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงมาจัดไว้กลุ่มเดียวกันมีการ
สร้างหัวข้อสรุป และกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล ซึ่งจะจัดเป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อยที่อยู่
ภายใต้ความหมายของประเด็นหลัก
4. การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดครบถ้วน โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและ
กลมกลืนกันระหว่างข้อความหรือประโยค ความหมายและหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งต้องพยายามตัดข้อมูลหรือ
หัวข้อที่ไม่จาเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องออก
5. เขีย นบรรยายสิ่ ง ที่ ค้น พบอย่า งละเอีย ดและชัด เจน โดยแยกตามประเด็น ค าถามวิ จั ยและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

สรุปผลการวิจัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งในแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และทั้งภายในและภายนอกองค์กร6
ความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความไว้วางใจเป็นรากฐาน
สาคัญในการทาธุรกิจ ถ้าลูกค้าไว้ใจบริษัทลูกค้าก็จะใช้สินค้าและบริการด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจ มี
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์องค์กรสามารถวางตาแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ได้อย่างที่ต้องการ โดยมี
กิจกรรมซีเอสอาร์เป็นตัวช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนั้น ภาพพจน์ขององค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมก็จะมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนได้ยากเพราะต้องใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมา
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะทาให้พนักงานที่ทางานอยู่เห็นถึงความจริงใจขององค์กรที่
มีต่อสังคม ไม่หน้าไหว้หลังหลอก พนักงานก็มีความสบายใจในการที่จะทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
และมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กร ทาให้องค์กรสามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น และทาให้ต้นทุนขององค์กรลดลง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถแบ่งประเภทตามลาดับชั้นได้ 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1
ระดับข้อบังคับ (Mandatory Level) เป็นข้อกาหนดตามกฎหมาย (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 จากัด, 2553).
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หน้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เช่น กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ระดับเบื้องต้น (Elementary Level) เป็นเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic
Profit) หมายถึงการที่ธุรกิจคานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในธุรกิจ
ควรหมั่นตรวจสอบว่ากาไรที่ได้นั้นต้องไม่ใช่กาไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ขั้นที่ 3 ระดับปกปูอง (Preemptive Level) เป็นเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code
of Conduct) หมายถึง การที่ ธุร กิจ สามารถสร้ างกาไรแก่ ผู้ ถื อหุ้ นได้ใ นอั ตราที่ เหมาะสม และ
ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่
มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ
ขั้นที่ 4 ระดับสมัครใจ (Voluntary Level) เป็นการกระทาด้วยความสมัครใจ (Voluntary
Action) หมายถึง การดาเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางซีเอสอาร์ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้
ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด ซึ่งในขั้นนี้การประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของ
สังคมเป็นสาคัญ และการดาเนินการซีเอสอาร์ในส่วนนี้สมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่าง
แท้จริง ทั้งธุรกิจต้องดาเนินการตามเกณฑ์ในขั้นที่ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดาเนินการในขั้นต่อไปขึ้นกับ
ความพร้อมของธุรกิจแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน
ดังนั้นผู้ วิจัยต้องการศึกษาว่าผลของการจัดทาโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์) ของบริษัท ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด เนื่องจากได้ลงไปสอบถาม
ประชาชนในพื้นที่ในตาบลบ้านปุา อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ว่าการที่มีอยู่ของโรงงานปูนซิเมนต์ใน
พื้นที่ของชุมชนนั้นย่อมมีผลกระทบต่อชุมชนรอบพื้นที่โรงงานไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนั้นทางโรงงานปูนซิเมนต์ได้มีการช่วยเหลือหรือทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานอย่างแท้จริง
เพื่อที่สามารถจะนาไปเป็นข้ อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่ง
คอย) จากัด เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชน
สัมพันธ์

รับฟังความคิดเห็นประชาชนใน
พื้นที่

ประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม

กิจกรรม
สัมพันธ์

โครงการหรือกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

รูปแสดงขั้นตอนการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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จากรูปข้างต้นเป็นการแสดงถึงขั้นตอนการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ซึ่งจะมีขั้นตอนในการจัดคือบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)
จากัดจะส่งหน่วยชุมชนสัมพันธ์ลงไปในพื้นที่รอบโรงงานเพื่อสารวจและสอบถามปัญหาที่เกิ ดขึ้นกับชุมชน
รอบโรงงานว่า ได้รั บ ผลกระทบอย่ างไรบ้า ง พอส ารวจและได้ ข้อมูล แล้ ว ก็จะรั บฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชนว่าประชาชนได้รับผลกระทบกับโรงงานอย่างไรและมีความต้องการให้โรงงานพัฒนาทางด้านใด
อีกทั้งสามารถสอบถามกับทางโรงงานก็สามารถทาได้ในขั้นตอนนี้
พอทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและประชาชนในพื้นที่มีความต้องการอะไร ทางบริษัท ซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จากัด จะให้ฝุายกิจกรรมสัมพันธ์ไปดาเนินการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือเมื่อพบว่าชุมชนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบทางด้านใดก็จะจัดทาโครงการออกมาเพื่อมาเยี่ยวยาชุมชนในพื้นที่ เมื่อดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสังคมสาเร็จแล้วก็จะมีฝุายประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมหาข้อบกพร่อง เพื่อที่จะนาไป
ปรับปรุงและแก้ไขในโครงการหรือกิจกรรมในครั้งต่อไป
ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนรอบโรงงาน
ทางบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ได้มีการจัดทาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนรอบโรงงาน โดยมีการให้งบประมาณสนับสนุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดนมีการให้งบประมาณปีละ 100,000 บาท เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทางผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า เริ่มแรกมาตรฐานอาชีวอนามัยยังไม่ได้
ตามมาตรฐาน แต่ทางบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ได้มีการพัฒนามาตรฐานอาชีวอนามัยอย่าง
ต่อเนื่อง และยังให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามารถเข้าไปตรวจสอบทางด้านอาชีวอนามัย
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน7
นอกจากการให้งบประมาณเพื่อนามาใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแล้ว ทางบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ยังได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชน
และชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งการออกหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย การตรวจโรคทั่วไป การตัดผม การตรวจ
ฟัน-ถอนฟัน ซึ่งเป็นคณะแพทย์และบุคลากรที่ทางบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด เป็นผู้จัดหามา
ให้เพื่อนามาบริการประชาชนและชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีมาปีละ 1 ครั้ง8
ข้ อ ดี ข องโครงการนี้ คื อ เป็ น การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก าร เนื่ อ งจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนรอบโรงงานประชาชนรอบ
โรงงานได้รับผลกระทบและอาจมีปัญหาทางสุขภาพได้
ข้อเสีย ทางบริ ษัท ปู นซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัดไม่ได้มีการให้ งบประมาณแก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีจานวนครั้งที่มาน้อยเกินไปทาให้ไม่พอกับความต้องการของประชาชน
7

สัมภาษณ์ ธนัญญา แพงไธสง, นักวิชาการสาธารณสุข. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปุา อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี, 12 พฤศจิกายน 2556.
8
สัมภาษณ์ ธนัญญา แพงไธสง, นักวิชาการสาธารณสุข. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปุา อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุร,ี 12 พฤศจิกายน 2556.
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โครงการด้านการศึกษา
ทางบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา เช่น
โครงการให้ทุนการศึกษา โครงการรองเท้าของหนู โครงการเปิดบ้านให้เยี่ยมชม เพื่อให้ความรู้และพัฒนา
คุณภาพทางด้านการศึกษา โดยมีการให้งบประมาณที่อยู่รอบโรงงานปี ละ 100,000 บาท และยังมีการ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียน เช่น การสร้างห้องน้า การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน การปรับปรุงห้องเรียน เป็น
ต้น9
ข้อดีของโครงการนี้คือ เป็น การช่วยเหลื อและสนับสนุนโรงเรียนรอบโรงงานที่ตั้งของบริษัท
ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ให้มีงบประมาณพั ฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทาให้
โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและมีภูมิทัศน์รอบโรงเรียนดีขึ้นซึ่งเกิดจากการช่วยเหลือจากโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของ บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
ข้ อ เสี ย จากผู้ วิ จั ย ลงไปท าการวิ จั ย พบว่ า ทางบริ ษั ท ซิ เ มนต์ ไ ทย (แก่ ง คอย) จ ากั ด ได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อการศึกษาทาให้ไม่พบความบกพร่อง เนื่องจากทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถขอ
ความอนุ เคราะห์ ไปทางโรงงานได้และทางโรงงานสามารถที่จะตอบสนองได้ต ามความต้องการของ
สถานศึกษา
จากโครงการข้างต้นเป็นตัวอย่างของโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ของบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชุมชนในพื้นที่ได้ทราบว่า
โครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ที่ได้
จัดทาขึ้นนั้นถือว่าผลออกมาอยู่ในขั้นที่ 3 ระดับปกปูอง (Preemptive Level) เป็นเรื่องจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Business Code of Conduct) ซึ่งประชาชนและชุมชนรอบโรงงานยังต้องการความใส่ใจและ
ความช่วยเหลือจากบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอยจากัด) เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือนั้นในบางชุมชน
และบางหมู่บ้านยังไม่ ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควร โดยเฉพาะหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของโรงงานยังได้รับ
ผลกระทบจากโรงงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝุุนละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และด้าน
สุขภาพ แต่โครงการหรือกิจกรรมด้านความให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและขอความอนุเคราะห์
ให้ช่วยเหลือในเรื่องงานโครงสร้างหรืองานก่อสร้างนั้นประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง ผลของการจัดทาโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซิ
เมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ต่อชุมชนบ้านปุา อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการจัดทาโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์ ) ของบริษัท
ซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่ตาบลบ้านปุา อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี พบว่า โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)
จากัด ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการและกิจกรรมที่ทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)
9

สัมภาษณ์ บุญชู ใจผ่อง, ผู้อานวยการโรงเรียน. โรงเรียนบ้านปุาวังกวาง ตาบลบ้านปุา อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี, 13 พฤศจิกายน 2556.
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จากัด ได้จัดทาขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดีและสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ ทาให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และเห็นว่าทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด นั้นใส่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตปูนซิเมนต์ต่อชุมชน ดังนั้นจึงทาให้บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาที่ยังต้องช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนกันอีกต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ควรให้จัดบุคลากรเข้าไปในความรู้เกี่ยวกับเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ว่าความรับผิดชอบต่อสั งคม
ขององค์การ (ซีเอสอาร์) คืออะไร และทางบริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ต้องการที่จะช่วยเหลือ
และดูแลชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานอย่างไร
2. บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รู้ว่าจะมี
การจัดกิจกรรมและโครงการด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมในช่วงระยะเวลาใด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
และจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
3. บริษัท ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด อาจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
เรื่องโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่พอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนาไปพิจ ารณาเพิ่มจานวน
ของโครงการที่ไม่พอต่อความต้องการของประชาชน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการไปเก็บข้อมูลให้หลากหลายขึ้นเนื่องจากในพื้นที่อาเภอแก่งคอยนั้นมีโรงงานปูนซิ
เมนต์อยู่หลายโรงงาน ซึ่งเราสามารถไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรับผิ ดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซี
เอสอาร์) ของบริษัทเหล่านั้นได้
2. ศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ซีเอสอาร์ ) ของ
บริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อาเภอแก่งคอย และสอบความคิดเห็นเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ตั้งของ
โรงงานว่ามีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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ข้าราชการตารวจนั้นเป็นผลมาจากการที่ปัจจุบันนี้สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นองค์การที่กาลังประสบ
ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งสานักงานส่งกาลังบารุงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะสานักงานส่งกาลังบารุงเป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆด้าน ดูแล เร่งรัดงบประมาณ ให้เป็นไป
อย่างถูกต้องเป็นแบบแผน ตามกฎระเบียบ การแก้ปัญหาองค์การจึงต้องแก้ปัญหาจากต้ นเหตุ การศึกษา
ระยะแรก คือการศึกษาทบทวนแนวคิดการจัดการองค์การโดยอาศัยความเหมาะสมทางวัฒ นธรรม
ระหว่างองค์การกับแบบแผนของปัจเจกบุคคล ( แนวคิดของ Charles Handy ) โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างวัฒนธรรมแบบเน้นบทบาทซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่หน่วยงานราชการควรมีการบริหารวัฒนธรรมแบบ
นี้กับวัฒนธรรมสโมสรที่มักเข้าไปแทรกแซงวัฒนธรรมเน้นบทบาท โดยการศึกษาจากปัจจัยสาคัญในการ
บริ หารวัฒ นธรรมองค์การคือ ผู้น าหน่ว ยงาน อิทธิพลภายในหน่วยงาน แรงจูงใจในการทางาน และ
ตาแหน่งงาน นั้นเป็นไปตามวัฒนธรรมเน้นบทบาทหรือไม่ ภายในสานักงานส่งกาลังบารุง สานั กงาน
ตารวจแห่งชาติ มี 4 กองบังคับการ ได้แก่ กองบังคับการอานวยการ กองบังคับการพลาธิการ กองบังคับ
การโยธาธิการ กองบังคับการสรรพาวุธ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ทาให้ทราบว่าทุกกองบังคับการภายในสานักงานส่งกาลังบารุงล้วนแล้วแต่ถูกแทรกแซงจากวัฒนธรรม
สโมสรส่งผลทาให้ประสิทธิภาพในการทางานภายในสานักงานส่งกาลังบารุงลดน้อยลง
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สมรรถนะของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Competency of Researcher at Chulalongkorn university
นายพีรพิธ พรมทอง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail : boom.peerapit@gmail.com
บทคัดย่อ
บทความนี้มีความมุ่งหมายสาคัญที่จะพินิจพิเคราะห์พิจารณาว่าการเป็นนักวิจัยที่เก่งนั้นควร
ประกอบด้วยคุณลักษณะใดผ่านมุมมองแนวคิดเรื่องสมรรถนะ ซึ่งเป็นแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จในการทางานอย่างเต็มความสามารถอย่างแท้จริง นอกจากจะมุ่ง
หมายที่จะค้นหาว่านั กวิจัยที่เก่งควรเป็นอย่างไรแล้ว บทความนี้ยังมุ่งที่จะอธิบายแนวคิดพื้นฐานของ
สมรรถนะ ความหมายของสมรรถนะและองค์ประกอบของสมรรถนะ รวมทั้ง สมรรถนะของนักวิจัยใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นความเข้าใจพื้น ฐานที่สาคัญในการนาไปสู่ การตอบคาถามว่า นักวิจัยที่เก่งควร
ประกอบด้วยสมรรถนะใด
คาสาคัญ : 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
การวิจั ยเปรี ยบเสมือนเครื่องมือของมนุษย์ที่ช่ว ยให้โ ลกเจริญก้าวหน้า สามารถพัฒนาสิ่ ง ต่างๆ
รอบตัวมนุษย์ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งการวิจัยยังช่วยให้มนุษย์ค้นพบสิ่งต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาประเด็นที่น่าสงสัยจนนาไปสู่ความรู้ นอกจากนี้การวิจัยทาให้สาขาความรู้ในแต่
ละศาสตร์อาทิเช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ สามารถหาคาตอบ ทา
ความเข้าใจ และนาไปอธิบ ายให้แก่มนุษย์ในสังคมได้ ดังนั้น การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของ
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มนุ ษ ยชาติ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรความรู้ แ ละเทคโนโลยี ฉั น ใด การน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาและความ
เจริญก้าวหน้า จาเป็นต้องใช้การวิจัยฉันนั้น
การใช้เครื่องมือที่เ รียกว่า “การวิจัย ” ให้ เกิดประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยบุคคลที่มีทักษะความรู้
ความสามารถ เพราะการวิจัยเป็นวิธีการค้นหาคาตอบที่อาศัยหลักวิชาการ ความคิดเชิงระบบ และวิจาร
ญาณในการตี ค วามค าตอบ ดั ง นั้ น การวิ จั ย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ผู้ ที่ มี ทั ก ษะ ความช านาญ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การวิจัย” ได้ จึงอาจกล่าวว่า ผู้ที่ใช้การ
วิจัยด้วยทักษะความชานาญ ความรู้และประสบการณ์ คือ “นักวิจัย” เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงเป็นบุคคลที่
มีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างความยั่งยืนของการ
แข่งขันในระยะยาว และนาไปสู่ทางวิชาการแห่งอนาคตของประเทศi
ประเทศไทยสร้างยุทธศาสตร์เพื่อจัดทานโยบายและพัฒนาการวิจัยของประเทศ เรียกว่า นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)10 จัดทาโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการวิ จั ย อยู่ ใ น
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 ระบุการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒ นานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจั ย หมายความว่า การพัฒ นาบุคลากรทางการวิจัยมีความจาเป็นและเป็นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ii ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
จาเป็นต้องพัฒนานักวิจัยของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548-2552 จะเห็นได้ว่าจานวนบุคลากรทางการวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2548 มี
บุคลากรจานวน 67,876 ปี 2550 จานวน 73,498 และ ปี 2552 จานวน 107,564 ทว่า จานวนบุคลากร
ที่เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้ช่วยนักวิจัยและกลุ่มทางานสนับสนุน ส่วนบุคลากรในกลุ่มนักวิจัยกลับไม่เพิ่มขึ้น iii
ดังนั้น ประเทศไทยควรมุ่งสนับสนุนสร้างนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
ต่างๆของประเทศ
สาหรับ นักวิจัย11ในมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ จะสังกัดอยู่องค์กรกลางด้านบริหารงานบุ คคล
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ ก.พ.อ. ซึ่ง
ก.พ.อ.12 จัดทาบัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
*ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างสูงที่ได้
เสียสละเวลาอันมีค่าและกรุณาอ่านบทความนี้ รวมทั้งกรุณาให้คาแนะนาที่มีประโยชน์ต่อผู้เขียน
**นิสิตปริญญาโท ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อผู้เขียนได้ที่
boom.peerapit@gmail.com
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/th/portals/0/e-book/policy-strategy8th/8th.html
11
ตาแหน่งนักวิจัยไม่ปรากฎอยู่ในบัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2551 แต่กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานข้าราชการพลเรือนบางแห่งมีตาแหน่งนักวิจยั เช่น กรมการแพทย์
12
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นองค์กรกลางด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อให้คณาจารย์และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาเหตุที่ต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เป็นเอกเทศ และสอดคล้องกับภารกิจโดยคานึงถึงความเป็น
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255313กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิจัย ivขึ้น ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนี้นักวิจัย เป็นตาแหน่ง ประเภท
เชี่ ย วชาญเฉพาะ ชื่อ ตาแหน่ งในสายงานคื อ นั ก วิจั ย และกาหนดระดั บต าแหน่ง นั กวิ จั ย คือ ระดั บ
ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ ช านาญการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ ระดั บ เชี่ ย วชาญและระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
นอกจากนี้ มาตรฐานกาหนดตาแหน่งยังระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและ
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ซึ่งสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
นั้น ให้เป็นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานในกากับของรัฐ v กาหนดวิสัยทัศน์ คือ เสาหลักของ
แผ่นดิน เพื่อใช้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
ยังคงยึดวิสัยทัศน์ เสาหลักของแผ่นดิน โดยกาหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ 5 ประการ ได้แก่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ผลิตบัณฑิต
ที่เป็นพลเมืองทีม่ ีคุณค่าของประเทศและของโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว
กระชั บ รวดเร็ ว และมี เสถี ย รภาพทางการเงิ น เป็ นบ้ า นอั นอบอุ่ นของคนดี และคนเก่ ง และมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่น่าสนใจ คือ เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย ทั้งนี้
บุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ดังกล่าวโดยตรงตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล จุฬาฯ พ.ศ.
2551 คือ พนักงานสายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัยและนักวิจัยผู้ช่วย ตามข้อ 37แห่ง
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 255115
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยมายาวนานเพื่อสร้างองค์ความรู้
สาหรับผลิต บัณฑิตอันพึงประสงค์และเพื่อตอบโจทย์วิจัยให้กับประเทศและวงการวิจัย vi(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , 2556) ได้กาหนดคุณวุฒิตาแหน่งของนักวิจัยที่ระดับปริญญาเอก ตาม ข้อ 37(1)แห่ง
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 หมายความว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ค วามรู้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วเพื่ อ รั บ บุ ค คลท างาน ซึ่ ง ต าแหน่ ง นั ก วิ จั ย ของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีทั้งนักวิจัยที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ โดยนักวิจัยที่เป็นข้าราชการใช้มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการพล
เรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา(ก.พ.อ.) พ.ศ. 2553 และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ระบุ ว่ า ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ให้สภาสถาบันอุดมศึ กษากาหนด ซึ่งจะ
พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพียงความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งแต่ยังไม่ได้กาหนด
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
13
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
14
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยยึดตามหนังสือเวียน ของ ก.พ.อ.ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ว๔ ลงวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
สาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ให้ตัวอย่างสมรรถนะหลักจานวน ๕ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจานวน ๑๖ สมรรถนะ สาหรับตาแหน่งนักวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
กาหนดสมรรถหลักทั้ง ๕ ข้อ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจานวน ๓ ข้อ ได้แก่ การสืบเสาะหาข้อมูล
ความคิดสร้างสรรค์และการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
15
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
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สมรรถนะที่เป็นเฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง ขณะที่ นักวิจัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ม าตรฐานประจ าต าแหน่ ง ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พบว่ า มี ก ารระบุ ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะและคุณลั กษณะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งอย่างกว้างๆและไม่กาหนดสมรรถนะ
สาหรับตาแหน่งนักวิจัย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและไม่ได้ทาให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
อย่ า งแท้ จ ริ ง ตามบทความที่ ผ่ า นการศึ ก ษาวิ จั ย และตี พิ ม พ์ ข อง เดวิ ด แม คเคลแลนด์ (David
Mcclelland) (1973) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ชื่อ testing for competence rather
than for intelligencevii บทความดังกล่าวนี้ ได้วิพากษ์วิจารณ์การทดสอบโดยใช้การวัดสติปัญญา
(IQ)และความถนัด(Aptitude test) ว่าขาดความตรงในการใช้ทานายความสาเร็จในชีวิตและการวัดระดับ
สติปัญญาไม่ควรวัดความสามารถและทานายได้ทุกอย่าง นอกจากนี้ยังพบว่าการวัดสติปัญญาไม่ได้ทานาย
ความสาเร็จในชีวิตเสมอไปและพร้อมทั้งวิพากษ์ว่าการวัดสติปัญญามีอคติทางสถานะสังคมอีกด้วย แมค
เคลแลนด์จึงขอเสนอทางเลือกอื่นๆเพื่อใช้ทดสอบและประเมินความประสบความสาเร็จในชีวิตแทนที่การ
วัดและทดสอบแบบเดิม(ใช้แบบวัดสติปัญญาและความถนัด ) โดยใช้เกณฑ์ตัวอย่าง(Criterion sampling)
เชิ ง ประจั กษ์ ( ample evidence)เช่ น ถ้ า เราอยากรู้ ว่ า คนขั บ รถได้ ดีแ ค่ ไ หน เราต้ อ งให้ เ ขาแสดง
ความสามารถโดยการสอบขับรถ พร้อมทั้งในเกณฑ์ตัวอย่างนี้ประกอบด้วยสมรรถนะ(Competencies)ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผลลัพธ์การประสบความสาเร็จในอาชีพ(life outcomes)ที่ซึ่งมากกว่าเพียง
สมรรถนะที่เกี่ยวกับอาชีพแต่รวมถึงสมรรถนะที่เกี่ยวข้องทางสังคมด้วย เช่น ภาวะผู้นา(leadership)และ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล(interpersonal skills) เป็นต้น16
หลังจาก แมคเคลแลนด์จุดประกายแนวคิดสมรรถนะแล้ว นักวิชาการอื่นได้ขยายความหมายให้
นิย ามสมรรถนะตามมา เช่น โบยาซติส (อ้างถึงใน Boyaztis, 1982)viii เขียนหนังสือเรื่อง The
competent manager A Model for Effective performance ที่ซึ่งให้นิยามสมรรถนะว่า ลักษณะของ
บุ คคลที่ ย ากจะเห็ น ได้ชัด อาจได้แก่ แรงจู งใจ บุคลิ ก ภาพ ทักษะ ลั กษณะของการมองตนเอง(selfimage)หรือบทบาททางสังคมหรือองค์ความรู้ที่บุคคลใช้ ฮอรบีและโทมัส (อ้างถึงใน Hornby &Thomas,
1989)ix นิยามสมรรถนะว่าเป็นความรู้ ทักษะและคุณภาพของผู้ จัดการหรือผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ชาร์ล
วูดรัฟ (Charles Woodruffe, 1993)x เขียนบทความที่ชื่อว่า What is meant by a competency ซึ่ง
ในบทความดังกล่าวนี้ วูดรัฟ สรุปนิยามสมรรถนะว่า เป็นกลุ่มของแบบแผนพฤติกรรมที่ตาแหน่งงานต่างๆ
จาเป็นต้องดึงมาใช้เพื่อทางานในตาแหน่งงานนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมเหล่านี้เป็น
พฤติกรรมของผู้มีผลการปฏิบัติงานที่สูง หรือที่ปรึกษาอย่าง สเปนเซอร์ สเปนเซอร์และนักวิชาการผู้จุด
ประกายแนวคิดสมรรถนะ อย่ าง แมคเคลแลนด์ ได้ร่ว มกันนิยามสมรรถนะว่า (อ้างถึงใน Spencer,
McCleland & Spencer, 1994)xi เป็นส่วนผสมกันของแรงจูงใจ ลักษณะบุคลิกภาพ มโนทัศน์ต่อตนเอง
(self-concept) ทัศนคติ(attitude)หรือค่านิยม องค์ความรู้เชิงเนื้อหาหรือทักษะเชิงปัญญาหรือ ลักษณะ
ส่วนบุคคลใดๆก็ตามที่สามารถวัดได้หรือนับได้และแสดงความสามารถที่แตกต่างจากบุคคลอื่นโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการนิยามความหมายของสมรรถนะหรือ Competency แต่ความหมาย
ดังกล่าวยังมีนิยามที่มีขอบเขตกว้างและยังถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีคาอีกคาหนึ่ง
16

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการได้โต้แย้งบทความดังกล่าวของแมคคลีแลนด์ โปรดดูรายเอียดเพิ่มเติมจาก 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
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จอย่างเพียงพอต่องานหนึ่งๆโดยใช้ความรู้หรือทักษะ เช่นเดียวกัน ที่ปรึกษา
อย่าง ชาร์ล วูดรัฟ (Charles Woodruff, 1993) อธิบายว่า Competencies เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
บุคคลจาเป็นต้องแสดงเพื่อที่จะทางานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ทางานตามหน้าที่ ขณะที่ Competence
เป็นทักษะเฉพาะ ความรู้และความสามารถที่ต้องการสาหรับการทางานหนึ่งๆ
ดังนั้น จากการพิจารณาและทบทวนการนิยามสมรรถนะหรือ Competency จากนักวิช าการ
ข้างต้น สามารถอธิบายเบื้องต้นได้ว่า สมรรถนะเป็นกลุ่มของพฤติกรรมที่ประกอบด้วยและผสมผสาน
ระหว่างแรงจูงใจ ลักษณะบุคลิกภาพ มโนทัศน์ต่อตนเอง (Self-concept) ทัศนคติ (attitude) หรือ
ค่านิยมและความรู้ที่สามารถสังเกตได้ วัดได้และมีความแตกต่างจากผู้อื่นอย่างโดดเด่ น ซึ่งแตกต่างกับคา
ว่า Competence ที่อาจหมายถึง กลุ่มความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการเพื่อให้ทางานนั้นๆ
สาเร็จลุล่วงอย่างเพียงพอ
ในส่วนของราชการไทย ได้มีการนาสมรรถนะมาใช้ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) เป็นผู้นามาศึกษาและพัฒนา สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทาการ
ปฏิรูประบบงานบริหารบุคคลภาครัฐ ในส่วนของแผนระบบการจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน ตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ในการทางานเพื่อประชาชน โดยการปฏิรูปดังกล่าว ก.พ. ได้นาระบบที่มีการนาสมรรถนะมาใช้
ในการบริหารผลงานของข้าราชการบางเรื่อง เช่น ระบบการสรรหาและเลือกสรร ระบบ นักบริหาร
ระดับกลาง ระบบนักบริหารระดับสูง ระบบพนักงานราชการ เป็นต้น ก.พ. ได้ให้นิยามหรือความหมาย
ของสมรรถนะว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่ทาให้ บุ คคลสร้ างผลงานที่โ ดดเด่นในองค์กร xiii อาจกล่ าวได้ว่า นิยามดังกล่ าวนี้ ก.พ.ได้รวม
Competency และ Competence เข้าไว้ด้วยกัน เป็น สมรรถนะ กล่าวคือ สมรรถนะของข้าราชการ
ไทย ประกอบด้ว ย ความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ ซึ่งขัดแย้งกับการนิยามความหมาย
สมรรถนะ ของนักวิชาการต่างประเทศข้างต้น ที่นิยามความหมายสมรรถนะโดยปราศจากการรวม คาว่า
Competence
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ก.พ. จะกาหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นสมรรถนะ
ร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)ได้นามาใช้ดาเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยนามากาหนดเป็นความรู้ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ทักษะ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงตาแหน่งนักวิจัยด้วย แต่ สมรรถนะ
ต้องกาหนดมาจากกรอบแนวคิดพื้นฐานของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รวมทั้ง วัฒนธรรมของแต่ละ
องค์กรนั้ น มีความจ าเป็ นที่ แต่ล ะองค์กรจาเป็นต้องมีส มรรถนะของตนเองเพื่อสอดคล้ องกับค่านิยม
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ฯลฯ ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมรวมทั้ง
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วัฒนธรรมของตนเอง จึงควรที่จะกาหนดสมรรถนะของตาแหน่งนักวิจัยเป็นการเฉพาะของตนเองเพิ่มเติม
ด้วย
นอกจากการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทามาตรฐานประจาตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการตาแหน่งนักวิจัย มาตรฐานประจาตาแหน่งดังกล่าวประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ซึ่ง
ไม่ได้กล่าวถึง “สมรรถนะ” ที่จาเป็นสาหรับนักวิจัยแล้ว และมาตรฐานประจาตาแหน่งคือระบุหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เปรียบเสมือนการทาใบพรรณนางาน(Job description) ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของนักวิจัยให้มีผลงานที่ดีและประสบผลสาเร็จ โดย ดูโบอิสและรอทเวล
(2004)xiv(Dubois & Rothwell, 2004) กล่าวว่า โดยทั่วไป ฝุายทรัพยากรมนุษย์ใช้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์แบบดั้งเดิม(Traditional HR management)โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์งาน (Job analysis)
เพื่อระบุงานที่พนักงานต้องทา จัดทาใบพรรณนางาน (Job description) เพื่อบอกว่าตาแหน่งหน้าที่ทา
อะไร และกาหนดคุณสมบัติของตาแหน่งงาน (Job specification) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีส่วนสาคัญใน
กระบวนการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งสิ้น แต่ ดูโบอิสและรอทเวล ตั้ง
ข้อสังเกตว่า กระบวนการเหล่านี้มีปัญหา คือ ประการแรก ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าจะวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของพนักงานที่สัมพันธ์กับความสาเร็จขององค์การ ประการที่สอง ใบพรรณนางานไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การและมีผลกับลักษณะงานที่ทาด้วย และประการสุดท้าย ผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
องค์การไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์งานแบบทั่ว ไปที่ไม่ยืดหยุ่น แข็งกระด้างและไม่เข้ากันกับเปูาหมาย
ขององค์การ แต่ถ้าใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ “สมรรถนะ”เป็นพื้นฐาน (Competency-Based
HR management) จะมุ่งสนใจค้นหาพนักงานที่เก่งขององค์การ ส่งเสริมผลิตภาพขององค์การโดยใช้
พนักงานที่เก่งให้เกิดประโยชน์สูง สุด และพนักงานที่เก่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นๆ
ทาตาม 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) ทาให้องค์การต้องสนใจงานว่างานของ
องค์การทาอะไรบ้าง มีกิจกรรมและคุณสมบัติของงานอย่างไร งานจึงเป็นโครงสร้างทั้งหมดขององค์การ
ฝุายทรัพยากรมนุษย์จึงพยายามให้งานและทักษะของคนมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ผลักดันให้องค์การต้องแสวงหา “สมรรถนะ”
ให้กับพนักงานเพื่อสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งถ้าใช้ “งาน” เป็นพื้นฐานขององค์การอย่างเดียว จะ
ไม่สามารถแข่งขันและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ เพราะ “งาน” มีความนิ่ง(static) กล่าวคือ งานไม่มี
การเคลื่อนไหวหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงใดๆให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545xvi มาตรา 3/1
ระบุ ว่า “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครั ฐ ……” และ “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่ วนราชการ ต้องใช้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน
การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

150

-

ละภารกิจ” ทาให้ หน่ว ยงานของรั ฐ ต้องบริห ารจัดการโดยมุ่งผลสั มฤทธิ์และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งในการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีตัวชี้วัด
(Key performance indicator, KPI) เพื่อทาให้การปฏิบัติงานมีความเป็นรูปธรรม สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ และนามาสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยตัวชี้วัด
ดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพนักงานหรือข้าราชการ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว อาจเรียกได้ว่า
“สมรรถนะ” กล่ า วคื อ ตั ว ชี้ วั ด จะระบุ เ ปู า หมายของงาน และสมรรถนะจะเป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุตัวชี้วัดนั้น ดังนั้น ถ้าพนักงานไม่มีสมรรถนะ การจะบรรลุตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานอาจ
ไม่ป ระสบผลส าเร็ จ เพราะ “สมรรถนะ” จะทาให้ ทราบว่า จะต้องปฏิบัติงานอย่างไรจึ งจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของนักวิจัย พ.ศ. 2554 โดยประกาศดังกล่าว ได้ระบุถึงภาระงานขั้นต่าของ
นักวิจัย และตัวชี้วัดได้แก่ นักวิจัยต้องมีภาระงานทั้งหมดเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 40 ภาระงานต่อ
สัปดาห์ โดยมีภาระงานแต่ละด้านได้แก่ งานวิจัยและวิชาการ และหรืองานสอน ไม่น้อยกว่า 22 ภาระงาน
ต่อสัปดาห์ งานบริการวิชาการ และงานบริหารธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 7 ภาระงาน และ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 11 ภาระงานต่อสัปดาห์ ซึ่งสมรรถนะสามารถช่วยให้นักวิจัยทราบ
นาไปสู่แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและทาให้เกิดความสาเร็จของการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติงานเหล่านี้
ดังนั้นการศึกษา “สมรรถนะ” สาหรับตาแหน่งนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าควรมี
สมรรถนะใดบ้าง มีความจาเป็น เพราะสมรรถนะ คือ วิธีการที่ช่วยในการเฟูนหาคนที่เก่งที่สุ ดสาหรับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถที่จะวางรากฐานทางด้านทรัพยากรนักวิจัยให้มี
คุณภาพและผลิ ตผลงานวิจั ยจนน ามหาวิทยาลัยบรรลุ วิสั ยทัศน์ที่ว่า “เสาหลั กแห่งแผ่ นดิน ” และนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
จุดกาเนิดของแนวคิดสมรรถนะ
แนวคิดสมรรถนะมีจุดเริ่มต้นมาจากบทความที่ชื่อ Testing for Competence Rather than for
“intelligence” ของ เดวิด แมคเคลแลนด์(David McCleland, 1973)xvii นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์ ว าร์ ด ในปี ค.ศ. 1973 โดยแมคเคลแลนด์มีความสงสั ยและตั้งคาถามถึงการทดสอบและวัดทาง
สติปัญญาที่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่นิยมใช้กันว่ามีความตรงมากแค่ไหนและใช้วัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดจริงๆ
หรือไม่ นอกจากนี้ แมคเคลแลนด์ยังตั้งข้อสังเกตว่า คะแนนสอบจากแบบทดสอบทางสติปัญญาหรือเกรด
นั้ น สามารถท านายการประสบความส าเร็จในชีวิต ได้แม่นยาเพี ยงใด เพราะคะแนนสอบหรือเกรดมี
ความสัมพันธ์หรือคาอธิบายได้ยากว่าพฤติกรรมอื่นๆในชีวิตจะเป็นอย่างไร และแมคเคลแลนด์ยังพบว่า
เด็กที่ฉลาดในห้องเรียนกับเด็กที่ไม่ฉลาดในห้องเรียนพบกับความสาเร็จในชีวิตเช่นกัน
ประเด็นสาคัญของแมคเคลแลนด์ที่ชี้ให้เห็นคือ ประเด็นแรก สมรรถนะไม่ได้ถูกอคติจากเชื้อชาติ สี
ผิ ว หรื อ สถานภาพทางสั ง คม ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความแม่ น ย าในการท านายผลการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้
สติปัญญาของคนหรือระดับความรู้และทักษะไม่ได้มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน ประเด็นสอง การวัดหรือการ
ทดสอบทางสติปัญญาหรือ Intelligence quotient (IQ) ไม่ได้ทานายความสาเร็จในชีวิตเสมอไป IQ ไม่
สามารถวัดอะไรได้ทุกอย่างและIQ ช่วยทาให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งนามาสู่ข้อเสนอที่ว่า ตัวแปรใดที่
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

151

-

สามารถทานายการประสบความสาเร็จในชีวิตหรือการทางานได้อย่างแท้จริง แมคเคลแลนด์เสนอตัวแปร
ที่ชื่อว่า “Competency” การวัดหรือทานายการประสบความสาเร็จโดยใช้ Competency นี้ควรมี
แนวทางประกอบด้วย
1. การทดสอบที่ดีที่สุดคือ การหาเกณฑ์ตัวอย่าง หมายถึง การวัดหรือทดสอบใดๆควรมีเกณฑ์เชิง
พฤติกรรม เช่น ถ้าคุณต้องการรู้ว่าบุคคลขับรถได้ดีแค่ไหน ต้องให้เขาสอบขับรถ ไม่ใช่เพียงการ
ให้ทาข้อสอบหรือทดสอบความถนัดเชาว์ปัญญา หรือ ถ้าคุณต้องการจะทดสอบการเป็นตารวจที่
ดี เราต้องค้นหาว่าตารวจทาอะไร ติดตามเขา หรือจดกิจกรรมที่เขาทา เป็นต้น
2. การทดสอบควรจะออกแบบเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่บุคคลเรียนรู้ กล่าวคือ การ
ทดสอบที่ตรงทาเพื่อสังเกตความสามารถของบุคคลในการที่จะแสดงความสามารถของเขาอย่างมี
สมรรถนะ(Competence)ทั้ง ในชีวิ ต การท างานและชี วิ ตประจาวั น อย่ า งส าเร็ จ ดั ง นั้น การ
ทดสอบควรจะมุ่งวัดพฤติกรรมที่บุคคลจะประสบความสาเร็จในอนาคต
3. การทดสอบควรจะตั้งเกณฑ์ในเชิงพฤติกรรมให้แน่ชัดแล้วให้บุคคลแสดงออกมา
4. การทดสอบควรจะประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลลัพธ์ความสาเร็จในชีวิต กล่าวคือ การ
ทดสอบสมรรถนะไม่ควรจะวัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ควรสนใจตัวแปรความสาเร็จใน
ชีวิตอื่นๆ เช่น ภาวะผู้นา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น
5. การทดสอบควรให้แสดงพฤติกรรมหลายๆทางและหาพฤติกรรมที่แสดงออกดีที่สุด กล่าวคือ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นบางอย่างเกิดอย่างกะทันหันและไม่สม่าเสมอ ทาให้ไม่สามารถระบุพฤติกรรม
ที่แน่นอนได้ ดังนั้น จึงควรทดสอบและวัดพฤติกรรมหลายครั้งและเลือกพฤติกรรมที่คงเส้นคงวา
อย่างเหมาะสมกับการทดสอบนั้นๆ
6. การทดสอบใดๆควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วัดได้อย่างชัดแจ้ง
จากข้อเสนอของ แมคเคลแลนด์ได้จุดประกายแนวคิดในเชิงที่ว่า การทานายความสาเร็จในชีวิต
โดยใช้แบบทดสอบทางสติปัญญาหรือความถนัดไม่สามารถทานายความสาเร็จในชีวิตเสมอไป แต่การ
ทานายโดยใช้ ส มรรถนะ(Competency) สามารถทานายความส าเร็ จในชีวิต และการทางานแม่นย า
มากกว่าการทานายโดยใช้ระดับสติปัญญาหรือความถนัดเพียงอย่างเดียว
นิยามและความหมายของสมรรถนะในมุมมองนักวิชาการต่างประเทศ
ดูโบอิสและรอทเวล (2004)xviii อธิบายสมรรถนะว่า เป็นพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดของหัวหน้างานที่เราเคยพบมา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน ถ้าจะนิยาม
หรือให้ความหมายแล้ว สมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่บุคคลมีและใช้ในทางที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
เพื่อที่จะบรรลุผลการปฏิบัติงานที่พึงปรารถนา คุณลักษณะเหล่านี้ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ลักษณะ
ของการมองภาพตนเอง แรงจู งใจทางสั ง คม บุคลิ กภาพ รู ปแบบความคิ ด ภาพความคิด วิธีก ารคิ ด
ความรู้สึกและการกระทา
ชารลส์ วูดรัฟ(Woodruff, 1993)xixxx สมรรถนะเป็นกลุ่มของพฤติกรรมที่ตาแหน่งงานจาเป็นต้องมี
เพื่อที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความสามารถ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกเหนือกว่าอย่างโดดเด่นกว่าผู้อื่น
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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
เห็นความแตกต่างอย่างโดดเด่นเหนือกว่าบุคคลอื่นโดยเฉลี่ย
โบยาทซิส(Boyatzis, 1982)xxiii เสนอว่า ความรู้และทักษะของบุคคลเป็นความสามารถแบบ
พื้นฐานที่บุคคลดึงมาใช้ในการทางานให้ลุล่วง ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมรรถนะเท่านั้น แรงจูงใจหรือ
บทบาททางสังคมเป็นสมรรถนะที่สามารถใช้โดยตรงเพื่อส่งผ่านให้งานประสบผลสาเร็จ โบยาทซิส ให้
ความหมาย สมรรถนะว่า คุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคลที่มีผลทาให้ผลการปฏิบัติงานโดดเด่น
ประกอบด้วยแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทักษะ ลักษณะการมองตนเองหรือบทบาททางสังคม เป็นต้น
สมรรถนะจะแสดงออกแล้วมีผลต่อผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมในการทางาน
จากการให้ความหมายและนิยามของนักวิชาการ สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะคือ คุณลักษณะที่
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การมองตนเองและการรับรู้ตนเองแล้ว
แสดงออกเชิงพฤติกรรมซึ่งสามารถวัดและสังเกตได้แล้วมีผลให้การปฏิบัติงานของบุคคลเหนืออย่างโดด
เด่นกว่าผู้อื่น
โมเดลองค์ประกอบของสมรรถนะ
องค์ประกอบของสมรรถนะที่ได้รับความนิยมมากคือ โมเดลภูเขาน้าแข็ง หรือ Iceberg Model
นิยามโดย สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Lyle M.Spencer & Signe M.Spencer, 1993) ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
เอกชน พวกเขาร่วมกันอธิบายองค์ประกอบของสมรรถนะโดยใช้ภูเขาน้าแข็งโมเดล
ดังอธิบายภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้าแข็ง
ที่มา : http://info.smf.ktu.lt/edukin/evaco/competence.html
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จากโมเดลที่เสนอนั้น อธิบายได้ว่า ส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนของภูเขาน้าแข็งคือความรู้และทักษะ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สาคัญแต่ไม่ใช่ระดั บลึกที่สุดของโครงสร้างสมรรถนะ บุคคลที่มีความรู้ข้อมูลข่าวสารมี
เนื้อหาความรู้ที่เฉพาะและทักษะเป็นความสามารถเพื่อที่จะแสดงออกทางกายภาพหรืองานที่ใช้ปัญญา
ซึ่งพัฒนาได้ง่ายกว่าส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้าแข็ง ได้แก่ แรงจูงใจ ลักษณะบุคลิกและมโนทัศน์ต่อ
ตนเอง โดย 3 องค์ประกอบที่ซ่อนอยู่นี้เป็นส่วนสาคัญมากต่อผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมในการ
ทางานที่โดดเด่นกว่าผู้อื่น
สาหรับความหมาย 5 องค์ประกอบสมรรถนะ มีความหมายดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นและผลักดันให้บุคคลคิดและแสดงพฤติกรรมออกมาจาก
ความรู้สึกจริง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ทาให้บุคคลเลือกทาให้บรรลุตามเปูาหมายที่ต้องการ
2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัย และลักษณะภายในที่
บุคคลแสดงออกต่อสถานการณ์ที่เผชิญอย่างสม่าเสมอ
3. การรับรู้ตนเอง (Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์ของตนเองที่แต่ละคนรับรู้
สามารถทานายพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้
4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่บุคคลสั่ งสมไว้ มีความซับซ้อนสามารถวัดได้
โดยการทดสอบ แต่ก็ไม่ได้แสดงว่าจะทางานได้ดี จนกว่าจะแสดงพฤติกรรมออกมา
5. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งด้านความคิด กายภาพ และจิตใจ ซึ่ง
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการวางแผนกับข้อมูลได้เป็นอย่างดี
การกาหนดและสร้างกรอบสมรรถนะ
เชอร์ มอน กล่ าวถึง การสร้างกรอบแนวสมรรถนะภายในองค์การว่า ควรเริ่มจาก กลยุทธ์ของ
องค์การ (Corporate Strategy) ว่าคืออะไร วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ หน้าที่พันธกิจของตนเอง และมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การด้วย เพื่อทาให้สมรรถนะมีความสอดคล้องกันกับ
สภาพแวดล้อมที่องค์การกาลังเผชิญรวมทั้งกลยุทธ์ขององค์การ จากนั้น จึงจะชี้ชัด สมรรถนะหลัก (Core
Competency) ขององค์การ สมรรถนะหลั กขององค์การต้องเป็นเอกลั กษณ์เฉพาะขององค์การนั้นๆ
เพราะองค์การมีวัฒนธรรมต่างกัน (Dubois & Rothwell, 2004) อันมาจากค่านิยม วิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์
ขององค์การ ดังนั้น องค์การแต่ละแห่งจึงมีสมรรถนะหลักเหมือนกันไม่ได้
หลังจากที่องค์การทราบกลยุทธ์ของตนเองแล้ว ให้ทาการเขียน Competency Dictionary ที่
สอดคล้องแล้วเข้ากันกับสมรรถนะหลักขององค์การ Competency Dictionary ประกอบด้วย ชื่อ
สมรรถนะ คาอธิบาย ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม และระดับคะแนน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการประเมินจาก
พนักงานในองค์การโดยใช้แบบสอบถามเพื่อจะได้ทราบว่าสมรรถนะหลักเข้ากับองค์การหรือไม่
ประการต่อมา เป็นการสร้างกรอบแนวคิดสมรรถนะขององค์การในระดับสายงาน องค์การต้อง
วิเคราะห์โครงสร้างองค์การและวิเคราะห์งาน ประกอบด้วยบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่
ละตาแหน่ง ซึ่งจะมีการสร้าง Competency Dictionary เช่นกัน แต่เป็นระดับสายงานลงไป พร้อมทั้งมี
การประเมินด้วยว่า สมรรถนะตามสายงานดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานในตาแหน่งนั้นหรือไม่
ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2549)xxiv เขียนหนังสือ เรื่อง การจัดทาสมรรถนะภาคปฏิบัติว่า การ
กาหนดหรือการหาสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานขององค์กรในภาคปฏิบัตินั้น สามารถทาตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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การจัดทาสมรรถนะหลัก
- จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมากาหนดสมรรถนะขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุดต้องมีส่วนร่วม
- คณะกรรมการทาการสารวจวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร
- ทาการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยอาจใช้การสัมมนาหรือ
ระดมความเห็นจากพนักงานทุกภาคส่วนขององค์กร
- คณะกรรมการทาการนิยามสมรรถนะหลักแต่ละตัว การนิยามหมายถึงการระบุพฤติกรรมตามแต่
ละสมรรถนะที่กาหนดขึ้น ส่วนมากสมรรถนะหลักจะมีประมาณ 3-5 ข้อ
- จากนั้น คณะกรรมการทาการกาหนดระดับความคาดหวัง(Proficiency Level)อาจมี 5 ระดับ
โดยเขียนระดับพฤติกรรมที่คาดหวังจากพฤติกรรมที่คาดหวังน้อยที่สุดจนถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง
มากที่สุดพร้อมทั้งนิยามพฤติกรรมตามแต่ละระดับด้วย ทั้งนี้การกาหนดระดับพฤติกรรมความ
คาดหวังสอดคล้องกับตาแหน่งของพนักงาน
- สื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กรทราบ
การจัดทาสมรรถนะในงาน
- แต่ละฝุายในองค์กรต้องสารวจ พิจารณาตาแหน่งงานของตนเองว่ามีลักษณะงานหรือคาอธิบาย
งานอย่างไรบ้าง
- ตัวแทนแต่ละฝุาย เช่น หัวหน้างานหรือตัวแทนพนักงาน ระดมสมองว่า ตาแหน่งงานนั้นทา
อะไรบ้าง
- สร้างแบบฟอร์มวิเคราะห์หาสมรรถนะในงาน โดยกาหนดช่องว่างตาแหน่งงานและลักษณะงานที่
รับผิดชอบ
- จากนั้น นาแบบฟอร์มวิเคราะห์งานมากาหนดสมรรถนะ โดยอาจยึดหลักทักษะ ความรู้
คุณสมบัติ(KESA)
- เขียนคานิยามเชิงพฤติกรรมที่ต้องการ การกาหนดระดับความคาดหวัง(Proficiency Level)อาจ
มี 5 ระดับ โดยเขียนระดับพฤติกรรมที่คาดหวังจากพฤติกรรมที่คาดหวังน้อยที่สุดจนถึง
พฤติกรรมที่คาดหวังมากที่สุด
แนวคิดสมรรถนะในมุมมองระบบราชการไทย
สาหรับจุดเริ่มต้นของการนาสมรรถนะมาใช้ มีที่มาจาก สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.)xxv เป็นผู้นามาศึกษาและพัฒนา สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทา
การปฏิรูประบบงานบริหารบุคคลภาครัฐ ในส่วนของแผนระบบการจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน ตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ในการทางานเพื่อประชาชน โดยการปฏิรูปดังกล่าว ก.พ. ได้นาระบบที่มีการนาสมรรถนะมาใช้
ในการบริหารผลงานของข้าราชการบางเรื่อง เช่น ระบบการสรรหาและเลือกสรร ระบบ นักบริหาร
ระดับกลาง ระบบนักบริหารระดับสูง ระบบพนักงานราชการ เป็นต้น ก.พ.ได้ให้ความหมายสมรรถนะว่า
“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆที่ทาให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆในองค์กร ก.พ. ขยายความอีกว่า การที่
บุคคลจะมีสมรรถนะได้ต้องมีองค์ประกอบทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆด้วย จึง
สรุปได้ว่า ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษะอื่นๆภายใต้องค์ประกอบของภูเขาน้าแข็ง ส่งผลให้
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เกิดสมรรถนะ และสมรรถนะทาให้เกิดผลงานออกมา ฉะนั้น สมรรถนะของข้าราชการในระบบราชการ
ไทยจึงประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ
ก.พ. ได้ศึกษาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศ เพื่อทาการกาหนดสมรรถนะสาหรับ
ระบบจ าแนกตาแหน่ งและค่าตอบแทนปรับปรุงใหม่โ ดยใช้วิธีเก็บข้อมูล แบบส ารวจ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาและกาหนดเป็นสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ เป็นสมรรถนะหลัก
ที่ข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบควรมี และสมรรถนะประจากลุ่มงาน 20 สมรรถนะ เพื่อสนับสนุนให้
ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่
สมรรถนะหลัก ของ ก.พ. คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation)
2. การบริการที่ด(ี Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ(Expertise)
4. จริยธรรม(Integrity)
5. ความร่วมแรงร่วมใจ(Teamwork)
สมรรถนะประจากลุ่มงาน ของ ก.พ. คือ สมรรถนะที่กาหนดเฉพาะสาหรับกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้
ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกาหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจากลุ่มงาน กลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ
(ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจากลุ่มงานมีทั้งหมด 20 สมรรถนะ
ด้วยกันคือ
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองค์รวม(Conceptual thinking)
3. การพัฒนาศักยภาพคน(Caring & developing others)
4. การสั่งการตามอานาจหน้าที่(Holding people accountable)
5. การสืบเสาะหาข้อมูล(Information seeking)
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม(Cultural Sensitivity)
7. ความเข้าใจผู้อื่น(Interpersonal understanding)
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ(Organizational awareness)
9. การดาเนินการเชิงรุก(Proactiveness)
10. ความถูกต้องของงาน(Concern for order)
11. ความมั่นใจในตนเอง(self confidence)
12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน(Flexibility)
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(Communication & influencing)
14. สภาวะผู้นา(Leadership)
15. สุนทรียภาพทางศิลปะ(Aesthetic Quality)
16. วิสัยทัศน์(visioning)
17. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ(Strategic Organization)
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18. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน(Change leadership)
19. การควบคุมตนเอง(Self-control)
20. การให้อานาจแก่ผู้อื่น(Empowering others)
นอกจากนี้ ก.พ. ยังได้กาหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ งข้าราชการพลเรือน
สามัญดังต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถ หมายถึง องค์ความรู้ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง หมายถึง การนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญและ
คล่องแคล่ว ประกอบด้วย
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล
โดยสรุป สมรรถนะของ ก.พ. ที่กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพึงมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
3. สมรรถนะหลัก
4. สมรรถนะประจากลุ่มงาน
สาหรับ สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) นั้น ได้ใช้สมรรถนะ
เดียวกันกับสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. กาหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งใน
ประกาศดังกล่าว ให้ใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้แนวทางสมรรถนะ และท้ายประกาศได้มี
สาเนาเรื่อง แนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ส าหรั บ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ก าหนดให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาต้องมี สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจากลุ่มงาน ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เช่นเดียวกับ ก.พ. กาหนดไว้
สมรรถนะของนักวิจัยในต่างประเทศ
Apec and Deloitte Consulting (2010)xxvi บริษัทที่ปรึกษาทาการศึกษาสมรรถนะและทักษะ
ของนักวิจัยในปี ค.ศ. 2020 ว่าควรมีสมรรถนะใดบ้าง โดยบริษัททาการสัมภาษณ์นักวิจัยอาวุโส ผู้บริหาร
แผนและกลยุทธ์และผู้จัดการฝุายทรัพยากรบุคคล 80 คน ซึ่งมีตาแหน่งระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ใน 8 ประเทศ ได้ แ ก่ ฝรั่ ง เศส, เยอรมนี , ฟิ น แลนด์ , เนเธอร์ แ ลนด์ , สหราชอาณาจั ก ร,
สวิสเซอร์แลนด์, ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา โดยประเด็นที่ถามนั้น สนใจว่า นักวิจัยอาวุโส ผู้บริหารแผนและ
กลยุทธ์ และ ผู้จัดการฝุายทรัพยากรบุคคลเหล่า นี้ มีความคาดหวังต่อสมรรถนะและทักษะของนักวิจัย
อย่างไรในปี ค.ศ. 2020 บริษัทที่ป รึกษานาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปและผลการศึกษาพบว่า
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สมรรถนะของนั ก วิ จั ย ในปี ค.ศ. 2020 ควรมี ส มรรถนะหลั ก 3 ด้ า นและมี ส่ ว นประกอบย่ อ ย 20
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะด้านวิทยาการ(Scientific competencies)
- ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์(scientific knowledge)
- ความสามารถเรียนรู้และปรับตัว(Ability to learn and adapt)
- ความสามารถที่จะกาหนดประเด็นการวิจัย(Ability to formulate a research issue)
- สามารถวิเคราะห์ได้และเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ล้าเลิศ (Capacity for analysis
and grasp of sophisticated IT tools)*
- ความสามารถที่จะทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย(Ability to work in an
interdisciplinary environment)*
- ความสามารถที่จะประสานความรู้ทุ กภาคส่วนเข้ามารวมกันได้ (Ability to incorporate
existing knowledge )
2. ทักษะด้านโครงการและการจัดการทีม (Project and team management skills)
- สามารถทางานเป็นทีมได้(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)
- สามารถจะเป็นคนจัดการได้และนาทีมไปสู่ทิศทางแห่งการพัฒนา(Ability to manager and
steer teams)
- ตระหนักความเกี่ยวเนื่องของการวิจัยและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม(Awareness of the
pertinence of the research and its impact on the environment)*
3. ความสามารถส่ ว นบุ คคลและทักษะสร้างสั มพันธ์กับผู้ อื่น (Personal aptitude and
interpersonal skills)
- มีความคิดสร้างสรรค์(Creativity)
- เปิดใจกว้าง(Open-minded approach)
- มีแรงจูงใจและให้ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้อง(Motivation/Involvement)
- มีความสามารถปรับตัว(Adaptability)
- มีความสามารถประเมินได้ด้วยตนเอง(Ability to self-assess)
*หมายถึง สมรรถนะสาคัญที่ต้องการในอนาคต
Vitae (2009)xxvii องค์กรที่สนับสนุนพัฒนาทางอาชีพ การศึกษาต่อและทาวิจัยของนักวิจัยของ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสภาการวิจัยอังกฤษ (Research Councils UK) ทาการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ย วกับกรอบแนวคิดการพัฒ นานักวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดของ Anna Lee แห่ ง
มหาวิทยาลัยเซอรเรย์ (University 0f Surrey) มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ, คุณลักษณะและสมรรถนะ
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ของนักวิจัย โดย Vitae นามาทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมี วัตถุประสงค์
เพื่อทาการสารวจวรรณกรรมของสมรรถนะในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
รวมทั้ง นักวิจัยของสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลก และเพื่อระบุสมรรถนะ คุณลักษณะ และทักษะของแต่ละ
กรอบแนวคิดเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาความแข็งแกร่งของสมรรถนะ
วิธีการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะของนักวิจัยคือ การนิยามขอบเขตของการทบทวนและ
การค้ น หาวรรณกรรม โดย Vitae ทาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกั บสมรรถนะหลั กของนักวิ จัยใน
มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัยและหน่วยงานการวิจัยของภาครัฐในประเทศอังกฤษ แล้วนาสมรรถนะหลัก
แต่ละที่มาสรุปและแบ่งกลุ่มตามความถี่ของแต่ละที่ระบุสมรรถนะหลักไว้ดังต่อไปนี้
1. ผลงานวิจัยให้ประโยชน์ทางวิชาการและนาไปพัฒนาการวิจัยได้ (Contribution to and
development of research)
2. มีภาวะผู้นาและการจัดการ(ประกอบด้วยการบริหารคน)Leadership and management
(including people management)
3. มีความเชี่ยวชาญและทักษะ(Expertise/Skill)
4. การสื่ อสาร,การมีอิทธิพลและการเจรจาต่อรอง(Communications, influence and
negotiate)
5. การทางานเป็นทีม(Teamwork)
6. มีความคิดริเริ่ม, แก้ปัญหาและตัดสินใจ (initiative, problem-solving and decisionmaking)
7. บริการและส่งผลงานต่อสังคม(Service and delivery)
8. สอนและเรียนรู้(Teaching and learning)
9. การวางแผน, จัดระบบและสร้างขีดความสามารถ(Planning, organization and building
capacity )
10. พัฒ นาการทางอาชีพและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง(Career development and
continual improvement)
11. สนับสนุนนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย(Supporting students/stakeholders)
12. รู้จักแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ (Liaison, networking and
relationships)
13. ทางานตามสภาพแวดล้อมต่างๆได้(University/work environment)
14. ให้ความรู้กระจายแพร่หลายไปยังที่ต่างๆ(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 สมรรถนะเพื่อเป็นการแนะแนว
นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก ซึ่งการจัดตั้งสมรรถนะดังกล่าวใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการฝึกอบรม
การให้คาปรึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการเป็นนักวิจัย สมรรถนะหลักประกอบด้วยดังนี้
1. ความรู้เฉพาะสาขา (Discipline-specific conceptual knowledge)
1. ใช้การวิเคราะห์เพื่อตั้งคาถามการวิจัย (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. มีกระบวนการตรวจสอบผลงานกับเพื่อนร่วมวิชาการ (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. ความเป็นมืออาชีพในที่ทางาน (Workplace professionalism)
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- ประเมินและยึดถือกฎระเบียบที่ดีงามของที่ทางาน ทางานตามมาตรฐาน และมีเปูาหมายร่วมกัน
กับสมาชิกในที่ทางานหรือสภาพแวดล้อมอื่น(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 ประเมินและเพิ่มความสามารถสติปัญญาของผู้อื่นโดยการสนับสนุนให้ผู้นั้นแสดง
ความเห็นและสร้างความสัมพันธ์(Respect, evaluate, and enhance the intellectual
contribution of others by encouraging nourishing attitudes and relationships)
- ให้ผู้อื่นแสดงออกอย่างเต็มที่และความเห็นที่เข้าใจง่ายและยอมรับในเอกลักษณ์ของผู้อื่นทั้ง
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)
- รักษาและสนับสนุนความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยง(Preserve and promote mentoring
relationships within the workplace)
- พัฒนาความมั่นใจในการแสดงออกซึ่งเจตคติ การสังเกตหรือความเห็นด้วยถ้อยคาทางบวกหรือ
เสริมแรงด้านภาษากับบุคคลอื่น (Develop confidence in expressing one’s attitudes,
observations, or opinions using positive or reinforcing language)
2. ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันอื่นๆ (Institutional professionalism)
- ทาตามและยืดหยุ่นตามกฎและระเบียบCompliance with rules and regulations
ยอมรับ ปรับตัวและทาตามกฎระเบียบและบรรทัดฐานและมีท่าทาง การกระทาและมีคุณค่าตามความ
คาดหวัง ของสถาบันนั้นๆ (Respect, adjust, and comply with unit-specific and institutional
norms and expectations of appearance, conduct, and values)
- ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงผ่านการร่วมงานกับคณะกรรมการของสถาบันหรือผู้นา
ภายในอื่นๆเมื่อมีโอกาส (Collaborate with senior management and administration
through participation on institutional committees or other internal leadership
opportunities)
3. ความเป็นมืออาชีพกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชาติ (Collegial professionalism)
- ระบุ สร้างความสัมพันธ์และรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจกับกับพี่เลี้ยงและร่วมมือกัน(Identify,
establish, and maintain effective and trustworthy partnerships with mentors and
collaborators)
- มีความก้าวหน้าและอาวุโสในสายอาชีพของตนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของสาธารณะและ
หน่วยงานวิชาชีพ เช่น วิชาชีพสังคม, กรรมการบรรณาธิการและที่ปรึกษา,เพื่อนร่วมวิชาการและ
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)
- เข้าไปข้องเกี่ยวและช่วยเหลือกิจการสาธารณะเพื่อสนับสนุนความเป็นมืออาชีพ (Engage and
serve the general public (schools, government officials, other professions, and
media) to promote the profession)
- ระบุความต้องการของสังคมและบอกไปยังวิชาชีพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพเพื่อกาหนด
หรือระบุความต้องการนั้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคม (Identify societal needs and
communicate the impact of the profession to address those needs to the
public’s benefit)
5. ทักษะภาวะผู้นาและการจัดการ (Leadership and Management Skills)
1. ทักษะการจัดการ (Management Skills)
2. ทักษะความเป็นผู้นา (Leadership Skills)
6. รับผิดชอบต่อการทาวิจัย (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. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ (Research involving animals (where applicable))
5. ระบุและทาการวิจัยที่มีอันตรายน้อยลง (Identifying and mitigating research misconduct)
6. ความขัดแย้งทางความสนใจ (Conflicts of interest)
สมรรถนะของนักวิจัย : ข้อเสนอเชิงแนวคิดและทฤษฎี
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การกาหนดหรือสร้างกรอบสมรรถนะนั้น ต้อง
มาจากองค์กรนั้ น ๆเอง ซึ่ง ได้แก่ วิ สั ย ทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยม ลั กษณะงานของนัก วิจัยและวัฒ นธรรม
องค์การ โดยแต่ละองค์กรจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แตกต่างกันไป ทาให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
(Uniqueness) ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นประการสาคัญสิ่งแรกคือ การกาหนดหรือสร้างสมรรถนะใดๆ
ขององค์กรไม่ควรจะยึดถือสมรรถนะทั่วไปที่ ทางหน่วยงานกลางเป็นผู้กาหนดเสมอไป เพราะมีความเป็น
ทั่วไปและอาจจะไม่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรที่ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย ลักษณะงานและ
วัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน แต่ควรจะพิจารณาและค้นหาสมรรถนะของนักวิจัยของแต่ละองค์กรเสีย
มากกว่า
ประการที่สอง การกาหนดสมรรถนะตาแหน่งนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น จาเป็นต้องใช้สมรรถนะที่
ทางก.พ.อ.กาหนดต่อไป สมรรถนะที่ ก.พ.อ. กาหนดนี้ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ซึ่ง
เหมือนกั บ สมรรถนะของ ก.พ. สมรรถนะดังกล่ า วมีความเป็นทั่ว ไปและก าหนดให้ ข้าราชการแต่ล ะ
มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีสมรรถนะดังกล่าว ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์การเฉพาะ ดังนั้น ถ้ามีการศึกษาสมรรถนะ
ของตาแหน่ งนั กวิจัย ในมหาวิทยาลั ยหรือตาแหน่งใดๆก็ตามในมหาวิทยาลัย ผู้ ศึกษามีความจาเป็นที่
จะต้องทราบถึงสมรรถนะของ ก.พ.อ.ที่กาหนดเป็นแนวทางไว้แล้ว และอาจจะศึกษาสมรรถนะเพิ่มเติม
ของตาแหน่งใดๆที่สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

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

-

162

-

ประการที่สาม จากการทบทวนวรรณกรรมสมรรถนะของนักวิจัยในต่างประเทศ สามารถสรุป
สมรรถนะในงานของนักวิจัยได้ 10 สมรรถนะ ดังตารางที่ 1 แสดงการสรุปทบทวนสมรรถนะของนักวิจัย
ในต่างประเทศ
ที่
สมรรถนะในงาน
สมรรถนะย่อย
1 ทักษะภาวะผู้นาและจัดการ
การบริหารโครงการ(Project management),อิทธิพลต่อ
(Leadership & Management
ผู้อื่น (Influence), การวางแผน, จัดระบบและสร้างขีด
Skills)
ความสามารถ(Planning, organization and building
capacity ),มีความสามารถจัดการทรัพยากร(Managing
resources)และการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking)
2 การบริการ(Service)
บริการและส่งผลงานต่อสังคม(Service and delivery)และ
เชื่อมโยงกับประชาสังคม(Community)
3 ทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เปิดใจกว้าง(Open-minded approach)และสนับสนุน
บุคคล(Interpersonal relation
นักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย(Supporting
Skills)
students/stakeholders)
4 ทักษะการสื่อสาร
ทักษะด้านภาษา(Language Skills),การนาเสนอผลงาน
(Communication Skills)
(Presentation),การอภิปรายความเห็น(Discussion), การ
ฟังอย่างตั้งใจ(Critical listening)และการเขียนผลงาน
(Writing)
5 ทักษะการทางานเป็นทีม
สามารถทางานเป็นทีมได้(Ability to work in team)และ
(Teamwork Skills)
สามารถพัฒนาเครือข่าย(Ability to develop a network)
6 ลักษณะส่วนบุคคล(Personal
ความคิดสร้างสรรค์(Creativity),มีแรงจูงใจและให้ตัวเองมี
Attribute)
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)มีกระบวนการตรวจสอบผลงานกับเพื่อน
ร่วมวิชาการ (Principles of the peer review process)
ความสามารถที่จะกาหนดประเด็นการวิจัย(Ability to
formulate a research issue)ผลงานวิจัยให้ประโยชน์ทาง
วิชาการและนาไปพัฒนาการวิจัยได้(Contribution to and
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8

ความเป็นมืออาชีพ
(Professionalism)

development of research)
ความเป็นมืออาชีพในที่ทางาน (Workplace
professionalism),ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันอื่นๆ
(Institutional professionalism),
ความเป็นมืออาชีพกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชาติ
(Collegial professionalism) และ ความเป็นมืออาชีพกับ
ทุกภาคส่วนในสังคม (Universal professionalism)

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปทบทวนสมรรถนะของนักวิจัยในต่างประเทศ
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ที่
สมรรถนะในงาน
9 ความรู้(Knowledge)

10 การคิด(Thinking)

สมรรถนะย่อย
ความสามารถที่จะประสานความรู้ทุกภาคส่วนเข้ามารวมกัน
ได้ (Ability to incorporate existing knowledge ),มี
กรอบความรู้เฉพาะสาขา (Discipline-specific
conceptual knowledge)
มีความคิดริเริ่ม, แก้ปัญหาและตัดสินใจ (initiative,
problem-solving and decision-making)และ คิด
วิเคราะห์ได้ (Analytical Thinking)

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า สมรรถนะของนักวิจัยที่ผู้เขียนได้รวบรวมแล้วสรุปมานั้น ถ้า
นามาจัดกลุ่มตามความรู้ ทักษะและสมรรถนะ จะสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มความรู้ จะประกอบด้วยความสามารถที่จะประสานความรู้ทุกภาคส่วนเข้ามารวมกันได้ หรือมี
กรอบความรู้เฉพาะสาขา
กลุ่มทักษะ จะประกอบด้วยทักษะการทาวิจัยซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย
อาทิ ทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล,ทักษะการทางานเป็นทีม,หรือทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
กลุ่มสมรรถนะหรือกลุ่มเชิงพฤติกรรม อาจจะประกอบด้วย การบริการ,ความเป็นมืออาชีพ,และ
การคิด เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังขอจัดกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มคือ กลุ่มลักษณะส่วนบุคคลในการเป็นนักวิจัย ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของสมรรถนะ เช่น ความคิดสร้างสรรค์,มีแรงจูงใจและให้ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้อง
,มีความสามารถปรับตัว,มีความเชี่ยวชาญและทักษะ,มีความรับผิดชอบและใฝุเรียนรู้
สรุป
การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคคลมากกว่าเพียงการให้
ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะพัฒนาตัวแปรระดับสมรรถนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
ผลักดันให้บุคคลสามารถใช้ศักยภาพที่มีทางานให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้ น การพัฒนานักวิจัยควรมุ่งที่จะ
พัฒนาตัวแปรสมรรถนะ และการกาหนดหรือสร้างสมรรถนะต้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละ
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มหาวิทยาลัยด้วย สาหรับข้อเสนอสมรรถนะของนักวิจัยที่มาจากต่างประเทศ ผู้เขียนอยากเน้นย้าว่ายัง
ต้องมีการศึกษาวิจัยโดยการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันและทดสอบว่ าแนวคิดที่เสนอเป็นจริงตามข้อเสนอเชิง
แนวคิดและทฤษฎีหรือไม่ รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องบริบทของไทยประการใด อย่างไรก็ตาม
บทความนี้ผู้เขียนมีความมุ่งหวังที่จะเป็นไฟดวงเล็กๆที่จุดประกายการศึกษาสมรรถนะของนักวิจัยให้มาก
ขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและนักปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
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การบริหารจัดการองค์การ
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ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรณี การจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
Restructuring Impacts of Office of the Permanent Secretary,
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A Case Study of Establishing Provincial Office of Tourism and Sports
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บทคัดย่อ
จากการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมาศู น ย์ ก ารท่ องเที่ ย ว กี ฬ าและนั น ทนาการจัง หวั ด ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงาน
ส่ ว นกลางที่จั ด ตั้ง ขึ้น ในภู มิภ าค มีปั ญ หาและอุป สรรคในการด าเนิ นงานเป็น อย่า งมาก เนื่ อ งจากการจั ด
โครงสร้างส่วนราชการและอัตรากาลังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ป ฏิบัติหน้าที่
ในเขตพื้นที่จังหวัด จนส่งผลให้การบริหารงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในส่วนภูมิภาคขาดประสิทธิภาพ
ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่สาคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาเนินการขอ
ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดทั้ง 31 จังหวัด ให้มีสถานะเป็นราชการ
บริห ารส่ว นภูมิภาค โดยเสนอขอจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งได้ดาเนินตามแนวทาง
เกี่ยวกับการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด โดยในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา
จัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขึ้นเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีรูปแบบการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเป็น “แบบ จ 4 กาหนดให้มีส่วนราชการ
ประจาจังหวัดบางจังหวัดผสมกับแบบกลุ่มจังหวัด ” จานวน 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)
การศึ กษาเป็ น เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ด้ ว ยการสั มภาษณ์เชิ งลึ ก เป็น รายบุคคล
(In-depth Interview) ทาให้ทราบถึงความเป็นมา กระบวนการและแนวทางขั้นตอนที่สาคัญต่างๆ มูลเหตุ
หรือข้อจากัด ผลกระทบและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการจัดโครงสร้างส่วนราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีการจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผลกา รศึกษา
พบว่ามีสาเหตุหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
บุคลากรที่ไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภารกิจงานใหม่ และยังขาดทักษะความชานาญ เรื่อง
งบประมาณการจัดสรรที่ยั งไม่มีอานาจในการจัดตั้งงบประมาณของตนเอง เรื่องอานาจการบริห ารที่มีไม่
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เพียงพอ อานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางครั้งต้องขอความเห็นชอบจากส่วนกลางก่อนขาดความ
คล่องตัวทาให้การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ การปรับโครงสร้าง, สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

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

บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ภายใต้ ค วามซั บ ซ้ อ นที่ห ลากหลายของปั ญ หาในยุ ค ที่ สั ง คมไทยมีก ารเจริ ญเติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับกระแสความกดดันจากภายในและภายนอกประเทศ จึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
องค์การที่เป็นอยู่แบบเดิม ให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Government) โดยมีเป้าหมาย
หลั กในการเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ กับประเทศ
รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงเป็ นหลั กการที่ส าคัญที่ต้องมีการปรั บ ปรุงโครงสร้างส่ ว นราชการ โดยเฉพาะระบบการบริห ารราชการ
ส่วนภูมิภาคที่เป็นกลไกการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เป็นระบบการบริหาร
ราชการที่มีความผูกพันและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับพื้นที่ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อในการนานโยบายและ
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การบริ ก ารสาธารณะของรั ฐ ประเภทต่ า ง ๆ ไปสู่ ป ระชาชน ฉะนั้ น จั ง หวั ด จึ ง เป็ น การบริ ห ารราชการ
ส่วนภูมิภาคที่สาคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนากลไกการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จากข้างต้น จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาเนินการขอปรับปรุงโครงสร้าง
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากปัญหาด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านโครงสร้าง
และอัตรากาลัง และปัญหาการบริหารราชการของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในภูมิภาคไม่มีเอกภาพใน
การดาเนินงานร่วมกัน ให้มีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยเสนอขอจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยว
และกี ฬาจั งหวัด ซึ่ ง ได้ ดาเนิ น การตามหลั ก การปรั บปรุง การแบ่ งส่ ว นราชการภายในกรมตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนด
ตลอดระยะเวลาการดาเนิน งานที่ผ่ านมาของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 31 จังหวัด
76 สานักงาน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เนื่องจากโครงสร้างและอัตรากาลังไม่เหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จนส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารงานตามยุ ท ธศาสตร์ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ
ขณะเดี ย วกั น สถานะของส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ยั งคงเป็ น หน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ ตั้ ง ใน
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมุ่งเน้นภารกิจในการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงฯ ที่ไม่มีโครงสร้างหน่วยงานรองรับ
ภาระงานในระดับจังหวัด ทาให้การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากนัก การบริหารราชการจึงเป็นการมุ่งตอบสนองต่อหน่วยงานส่วนต้นสังกัดมากกว่าตอบสนอง
ต่อประชาชนในพื้นที่ และในทางปฏิบัติสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยังต้องปฏิบัติงานทุกภารกิจที่
ได้รับมอบหมายในทุก ระดับทั้งงานริเริ่มใหม่ของกระทรวง งานเดิมในพื้นที่ และงานตามภารกิจของจังหวัด
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผล
ให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขาดความคล่องตัวและสมรรถนะในการรองรับนโยบายและภารกิจ
จากส่ ว นกลางและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากจั ง หวั ด จนไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ การบริ ห ารงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วน
ราชการ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณี การจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด (สทกจ.) 31 จังหวัด 76 สานักงาน เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลสาคัญที่จะนาไปสู่แนวทาง
การดาเนินการปรับปรุงส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ในการปรับปรุงโครงสร้างของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยกาหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมและวางรูปแบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาคใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภู มิภาค และ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัด อันจะทาให้ ส ามารถขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ ทาให้ ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา
ผลกระทบจากการปรั บ โครงสร้ า งส่ ว นราชการส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กรณี การจัดตั้ ง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พร้อมทั้งหาแนวทางเสนอวิธีการแก้ไข ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด กรณีการจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ให้มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงผลกระทบและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการจัดโครงสร้างส่วนราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีการจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
2. สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อผู้บริหารจะพิจารณาดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
และกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดโครงสร้างส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการทบทวนบทบาทของสานักงานปลั ดกระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าในฐานะหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น
3. สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ เ ป็ น แนวทางประกอบในการจั ด การโครงสร้ า งองค์ ก ารหรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการองค์การต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาสาระ เป็ น การศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบจากการปรั บ โครงสร้ า งส่ ว นราชการ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬา โดยใช้วิธีการเทียบเคียงกับกระบวนการตามทฤษฎีของ
การจัดการองค์การ พร้อมทั้งหาแนวทางเสนอวิธีการแก้ไข
2. ขอบเขตด้านเวลา เป็นการศึกษา ในช่วงภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ตามแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนด
3. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ เป็ น การศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการจั ด องค์ ก ารในการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กรณีการจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
31 จังหวัด 76 สานักงาน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหม่
คาว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ” ถือได้ว่าเป็นกรอบความคิดที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และ
เทคนิควิทยาการทางการจัดการอย่างกว้างขวางและหลากหลาย จนนาไปสู่ความสับสนในความหมายและ
ขอบข่ายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี การจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็มีลักษณะร่วมกันที่สาคัญ นั่นคือ การสะท้อน
ถึงจิตวิญญาณของการมุ่งเน้น “การปฏิรูป” การบริหารงานในภาครัฐ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่
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ตัวแบบการบริหารงานดั้งเดิม มิอาจจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังในอดีต โดยมีจุดเน้น
สาคัญ คือ การเน้นความสาคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย (Management, not Policy)
การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ (Performance Appraisal and Efficiency) การปรับโครงสร้างในแบบ
ระบบราชการที่ใหญ่โตไปสู่องค์การที่มีขนาดเล็ก (Disaggregating Public Bureaucracies) การปรับระบบ
การบริหารจัดการที่วางอยู่บนกลไกทางการตลาดมากขึ้น (Quasi - market) เพื่อกระตุ้นการแข่งขัน การตัดทอน
และลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (Cost - cutting) และสุดท้าย ได้แก่ การปรับรูปแบบการจัดการที่เน้นเป้าหมาย
การใช้ระบบสัญญา ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัด
การภาครัฐแนวใหม่ ในงานของ Christopher Hood (ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2551: 21-22) ได้ให้คาอธิบายและ
ได้สรุปถึงลักษณะสาคัญ ๆ ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ 7 หลักการ ดังต่อไปนี้
1) การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Hand - on Professional Management) โดยอาศัย
นักบริหารที่มีทักษะสูงเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การโดยรวมอย่างคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ
2) การกาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (Explicit Standards
and Measures of Performance) โดยอาศัยการสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสาเร็จเพื่อทาให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลงานมากกว่ากระบวนการ
3) การบริหารที่มุ่งเน้นการควบคุมสัมฤทธิ์ผล (Output Controls) หมายถึง การปรับกระบวนทัศน์
ทางการบริหารจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมปัจจัยนาเข้าและความถูกต้องตามกฎระเบียบไปสู่การมุ่งเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานโดยมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณที่ชัดเจนและเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและ
การให้รางวัล
4) การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจายหรือลดความเป็นเอกภาพลง (Desegregation) หมายถึง
การปรั บ โครงสร้ างที่เน้ น ความเป็ น เอกภาพภายในระบบไปสู่ โ ครงสร้างที่เน้น การกระจายงานออกไปยั ง
หน่วยงานที่มีขนาดเล็กลงหรือมีการกระจายอานาจออกไปมากขึ้น
5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากขึ้น (Competition) เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการบรรจุซึ่งมาตรฐานการจัดทาบริการสูงขึ้นโดยอาศัยระบบสัญญา
บังคับ เป็นต้น
6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากขึ้น (Private - sector - style Management
Practices/Business - like Approach) โดยการหยิบยืมและนาเอาแนวทาง การจัดการที่ปรากฏใน
ภาคเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น เช่น ระบบการจ้างงานแบบสัญญาระยะสั้น การบริหารงาน
โดยอาศัยข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance Agreements) การกาหนดพันธกิจหลักของหน่วยงาน
(Mission Statements) เป็นต้น
7) การบริหารงานที่มุ่งเน้นความประหยัด (Parsimony) โดยเป็นกระบวนการบริหารที่เน้นการลด
ค่าใช้จ่ายและทาให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรว่าจ้างระยะสั้น และการให้แรงจูงใจทางการเงินและ
ความเป็นอิสระทางการจัดการ
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วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นรายบุคคล (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ที่เกี่ยวข้องกับงานในการวิจัยนี้
โดยตรง ซึ่งจะทาให้ทราบถึงแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้อย่างแท้จริง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร
1. กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. กลุ่มผู้ปฎิบัติตามนโยบายได้แก่ ผู้อานวยการกองตรวจราชการ ผู้อานวยการกองประสานราชการภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Data)
ผู้ทาการวิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูล และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ
งานวิจัย การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร
(Documentary Research)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)
2.1 ผู้ ท าการวิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) แบบตัวต่อตัวเพื่อเปิดเผยสิ่งจูงใจ ความเชื่อ ทัศนคติของผู้ตอบ โดยเตรียมคาถามกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structure Interview) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การกาหนดคาถามออกเป็นประเด็น
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย ก่อนเริ่มทาการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของ
การสั ม ภาษณ์ โดยขออนุ ญ าตในการจดบั น ทึก และบั น ทึ ก เสี ย งระหว่ า งการสั ม ภาษณ์ ผู้ ทาการวิ จั ย ได้ มี
ปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยจะใช้เวลา
ในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 – 60 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละ
รายจะท าการสั ม ภาษณ์ จ นกว่ า จะไม่ พ บข้ อ สงสั ย หรื อ ไม่ มี ข้ อ มู ล ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ เ รี ย กว่ า ข้ อ มู ล อิ่ ม ตั ว
(Emergence of Regularities) หรืออีกนัยหนึ่งคือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ส่วนใหญ่มีลักษณะทับซ้อนสาระ
ในประเด็นเดียวกัน
2.2 ในขณะการสัมภาษณ์ผู้ทาการวิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้น ๆ เฉพาะประเด็นที่สาคัญ
และเมื่ อ จบการสั ม ภาษณ์ จ ะท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ทั น ที เช่ น ลั ก ษณะท่ า ทาง ลั ก ษณะน้ าเสี ย ง
ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกหรือปัญหาที่เกิด
ขึ้ น กั บ ผู้ วิ จั ย ขณะที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ซึ่ ง การเขี ย นบั น ทึ ก สรุ ป สั้ น ๆ ดั ง กล่ า วมี ป ระโยชน์ ส าหรั บ ผู้ วิ จั ย ใน
การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหัวข้อสรุป (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2551 : 282)
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2.3 ข้อมูลจะถูกการนามาบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
หรือไม่ครบถ้วน เพื่อนาไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และข้อมูลที่ได้มาผู้ทาการวิจัยจะนามาถอด
เทปคาต่อคา ประโยคต่อประโยคและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งด้วยการฟังเทปบันทึกเสียงซ้า
การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ผล
1. นาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการบันทึกภาคสนามมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่สาคัญ
2. นาข้อมูล กลั บ มาอ่านอีกครั้ งโดยละเอียดทุกบรรทัด และจึงตีความพร้อมการดึงข้อความหรือ
ประโยคที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ
3. นาข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกั น โดยมีรหัส
ข้ อ มู ล ก ากั บ ทุ ก ข้ อ ความหรื อ ทุ ก ประโยค แล้ ว จึ ง ตั้ ง ชื่ อ ค าส าคั ญ ซึ่ ง จะจั ด เป็ น ทั้ ง กลุ่ ม ใหญ่ (Themes)
และกลุ่มย่อย (Sub-themes) ที่อยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว คือการสร้าง
หัวข้อสรุปและกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล ดังที่ องอาจ นัยพัฒน์ (องอาจ นัยพัฒน์ , 2548 : 236)
อธิบายว่า การกระทาโดยอ่านทบทวนข้อมูลปฐมภูมิที่อยู่ในรูปข้อความทางภาษา (Textual Primary Data)
ซึ่ง เก็ บ รวบรวมได้จ ากแหล่ งต่ า ง ๆ ในภาคสนาม เสร็ จแล้ ว จึ งแบ่ งแยกข้ อมู ล ดั ง กล่ าวออกเป็ น ส่ ว นย่ อ ย
(Breaking Data) ตามหน่วยความหมาย (Meaning Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ (Analysis Unit) ในระดับ
เบื้องต้น จากนั้นทาการกาหนดข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้เป็นมโนทัศน์ หรือหัวข้อสรุปแนวคิดที่สะท้อนความหมาย
สาคัญทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งและแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนย่อยนั้นแล้วจึงนาหัวข้อสรุปแนวคิดที่มีความหมายคล้ายคลึง
หรือแตกต่างกันมาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual Categories) ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วย
ความหมายของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีระดับความเป็นนามธรรมมากขึ้น
4. ใช้การเขีย นบรรยายสิ่ งที่ค้น พบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มีการนาทฤษฎีไปควบคุม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยกตัว อย่ างคาพูดประกอบคาหลั กส าคัญที่ได้ เพื่อแสดงความชัดเจนของ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณี การจัดตั้ง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 31 จังหวัด 76 สานักงาน

สรุปผลการวิจัย
ผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งศู น ย์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ าและ
นันทนาการจังหวัดเป็นสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สามารถจาแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดด้วยกันเอง กล่าวคือ
จากหลักการบริหารราชการในส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่ในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัด (Cluster) ที่กาหนดให้
จังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวในระดับสูงเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบั ติการร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม่)
ซึ่งต้องทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด (จังหวัดลูก) ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนนั้น
อาจทาให้ประสบปัญหาในเรื่องการประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านระหว่างจังหวัดภายใน
กลุ่ มจังหวัดได้ และแม้ว่าจะเป็ นการรวมกลุ่ มจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อเนื่องกันระหว่างจังหวัดแล้ ว ก็อาจไม่
จาเป็นต้องมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันได้ กล่าวคือ จังหวัดที่มีพื้น ที่ติดต่อกันอาจมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
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จังหวัดที่แตกต่างกันได้อย่างสิ้ นเชิง ผลจากความแตกต่างในเรื่องรายละเอียดนี้เอง อาจทาให้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดได้ จนกระทั่งไม่อาจ
ร่ ว มมื อ กั น จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ ในขณะเดี ย วกั น หากการจั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด ใดมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแล้ว แต่มีความแตกต่างในทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
ค่อนข้างมาก ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการทางานของกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้
2) การขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ แม้ว่าจะจัดโครงสร้าง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในลักษณะให้รวมกลุ่มกันทางานเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด
ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการร่วมกัน หรือการกาหนดงบประมาณในการบริหารกลุ่มจังหวั ดร่วมกัน
จะเป็ น แนวคิ ด ที่ ดี แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว การบริ ห ารราชการในลั ก ษณะกลุ่ ม จั ง หวั ด อาจไม่ ไ ด้ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์และใช้งบประมาณไปตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก รูปแบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาคของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัดนั้น ได้ยึดหลัก
อาณาเขตพื้นที่ที่ติดต่อระหว่างกันเป็นแนวทางหลักในการพิจารณาจัดกลุ่มจังหวัด และได้ยึดหลักยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่คล้ายหรือเหมือนกันเป็นแนวทางเสริมในการพิจารณาจัดกลุ่มจังหวัด ผลที่อาจเกิดขึ้นตามมา
คือ การพิจารณาการใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดอาจกลับกลายเป็นการดึงงบประมาณกลับมายังพื้นที่ในจังหวัด
ของตนให้ ได้มากที่สุ ด หรื ออย่ างน้อยก็ต้องไม่น้อยไปกว่าที่จังหวัดตัวเองเสี ยงบประมาณไปให้ กับกลุ่ มจังหวัด
เนื่องจากมิได้เห็นความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเพราะมีลักษณะที่ต่างหน่วยต่างทา จนในที่สุด
อาจส่งผลให้การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไม่ขับเคลื่อน การบริหารของกลุ่มจังหวัดจึงอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่ควรจะเป็น ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดอาจดูเหมือนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
3) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ วัฒนธรรมในการทางาน
ของข้าราชการในส่วนภูมิภาคของศูนย์ฯ ที่มีมาตั้งแต่เดิม ยังไม่สอดรับกับการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
รูป แบบใหม่ในลักษณะการจั ดตั้งศูน ย์ ที่มีมาตั้งแต่เดิม ยังไม่ส อดรับกับการบริหารราชการในส่ วนภูมิภ าค
รูปแบบใหม่ในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัดที่เน้นการบริหารงานแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันเป็นหลัก
เนื่องมาจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบบกลุ่มจังหวัดเพิ่งเข้ามาสู่สังคมไทยในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
เอง แต่วัฒนธรรมในการปฏิบัติราชการแบบเดิมมีม าอย่างยาวนานหลายสิบปี จึงทาให้มีวัฒนธรรมบางอย่าง
อาจไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่ ซึ่งจาเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาแก่ข้าราชการใน
การปรับตัวเพื่อทาความเข้าใจถึงวิธีการทางานและวัฒนธรรมการทางานแบบใหม่ที่ควรจะเป็นพอสมควร
นอกจากนี้แล้ว การบริหารราชการส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่ ทาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเกิดความสับสน
ในการบริ ห ารราชการระหว่า งจั งหวัด ภายในกลุ่ มจัง หวัดด้ว ยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัด เขตพื้น ที่
ความรับผิดชอบของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในลักษณะของกลุ่มจังหวัด มีรูปแบบที่แตกต่าง
จากการจัดกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 อย่างสิ้นเชิง เช่น
กลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนกลางด้านการท่องเที่ยว (นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี และปราจีนบุรี ) โดย
กาหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด ในขณะที่ การจัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลางตามมติคณะรัฐมนตรี (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ) กาหนดให้
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด เป็นต้น อีกทั้งสถานะของสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (จังหวัดลูก) ในกลุ่มจังหวัดก็เป็นเพียง “กลุ่มงาน” ที่ขึ้นตรงต่อสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด (จังหวัดแม่) ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัดนั้น ๆ และผลจาการปรับโครงสร้างศูนย์ฯ
ทาให้ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคจากผลทางกฎหมายโดยปริยาย (ข้อ 3
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ข. แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวง
การท่อ งเที่ย วและกีฬ า ลงวั น ที่ 8 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ก าหนดและแบ่ง เขตท้อ งที่ของส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงการ กระทรวง การ
ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551) จนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในกรณีต่าง ๆ ตามมาได้ อาทิเช่น ความสับสนใน
การจัดตั้งงบประมาณและการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามระบบงบประมาณรูปแบบใหม่ที่กาหนดให้
จั งหวัดและกลุ่ ม จั งหวัด สามารถจั ดตั้ง งบประมาณได้ เอง อั นเนื่องมาจากรูปแบบการจัด กลุ่ มจัง หวัดและ
การกาหนดเขตท้องที่รับผิดชอบระหว่างจังหวัดไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่การวินิจฉัยสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
และการปฏิบัติราชการในบางเรื่อง รวมทั้งการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
กลุ่มจังหวัดนั้ น ๆ จะทาได้หรือไม่ประการใด ตลอดจนในประเด็นที่เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ประจาปี และการจัดสรรเงินรางวัลตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด เป็นต้น
4) การปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่ อาจส่งผลให้ข้าราชการแบกรับภาระงานหนักมากขึ้น กล่าวคือ
จากการปรับโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาคสู่บทบาทภารกิจใหม่นั้น ข้าราชการของสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดจะกลายเป็นเครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งที่ข้าราชการบางส่วนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชานาญงานในการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่มากนัก เช่น ข้าราชการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าการบริหารงานในลักษณะ
ยุทธศาสตร์ร่วมกลุ่มจังหวัดคืออะไร การพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มจังหวัดและการกาหนดเขตพื้นที่
เฉพาะที่คาบเกี่ยวระหว่างกันตามลักษณะความจาเป็น ของพื้นที่จะต้องบริหารจัดการอย่างไร หรือแม้แต่การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยข้าราชการ
จานวนมากยังไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าวมากนัก นอกจากนี้แล้ว ข้าราชการของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดจะต้องรับ ผิ ดชอบงานด้านการท่องเที่ยวบทบาทใหม่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะแล้วแต่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยว
แห่ งชาติ และจะต้ องเป็ น ผู้ แทนกระทรวงฯ ในคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในกลุ่ มจัง หวัด ที่ตนรับผิ ดชอบ
ตลอดจนจะต้องจัดทารายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดทั้งในลักษณะรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ซึ่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลตัวเลขเพื่อการพยากรณ์ หรือ
ประมาณการในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอีกด้วย รวมทั้งจะต้องทาหน้ าที่ในการเป็นหน่วยเฝ้าระวังและ
สนั บ สนุ น การดาเนิ น การเพื่อการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า หรือปัญ หาเร่ งด่ว นที่ เกี่ยวข้องกับ งานด้ านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เป็นต้น ด้วยผลจากภารกิจใหม่เหล่านี้
ต้องเร่งรัดทางานหนักเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและภารกิจดังกล่าว ซึ่งงานต่าง
ๆ ที่กล่าวมานั้นล้วนตกเป็นภาระแก่ข้าราชการของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่มีปัญหาด้าน
อัตรากาลังที่ค่อนข้างน้อยอยู่ก่อนเดิมแล้ว
5) การเป็นหน่วยตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณ กล่าวคือ จากการกาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เป็นส่วนราชการามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจึงเป็นหน่วยที่สามารถจัดตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณได้เอง และจากสภาพในปัจจุบันพบว่า ส่วนราชการประจาจังหวัดใน
ภูมิภาคทุกหน่วยงานสามารถเป็นหน่วยตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังนั้น การบริหารราชการในภูมิภาคของ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดรูปแบบใหม่ในลักษณะการจัดกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ทาหน้าที่
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม่) ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนราชการประจาจังหวัดในส่วนภูมิภาค
นั้น จะต้องทาหน้าที่ในการเป็นหน่วยตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณแทนสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่
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เป็นจังหวัดลูก ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน “กลุ่มงาน” กรณีเช่นนี้อาจทาให้เกิดปัญหา
อุป สรรคในการบริ หารราชการของส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลูกได้ เนื่องจากต้องขออนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณของตนผ่านสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่ม
จังหวัด (จังหวัดแม่) ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะข้าม
จังหวัดก่อน นอกจากนี้แล้วยังอาจประสบปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณมากขึ้น ไปอีก
กล่าวคือ หากในกรณีที่จังหวัดแม่ต้องเป็นหน่วยจัดตั้งงบประมาณของกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการจัดตั้งงบประมาณของกลุ่มจังหวัดจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ แต่ด้วยปัญหาที่ว่า การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมีรูปแบบที่แตกต่างจากการจัดกลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551อย่าง
สิ้นเชิง ดังนั้นปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ อาจส่งผลในทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการจัดตั้งและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
6) การบริหารงานบุคคล กล่าวคือ การจัดระบบการบริหารงานบุคคลในส่วนภูมิภาคของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดให้มีความเหมาะสม นับเป็นเงื่อนไขที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้
การบริหารงานจังหวัดในลักษณะกลุ่มจังหวัดประสบผลสัมฤทธิ์ และจากเงื่อนไขที่ว่า สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม่) มีสถานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
สภาพเช่นนี้ ทาให้สานักงานการท่องเที่ย วและกีฬาจังหวัดที่เป็นจังหวัดแม่มีอานาจในการบริหารงานบุคคล
สาหรับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลูก จะต้องรับปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงาน
บุคคลจากทั้งสานักงานปลัดกระทรวงในฐานะกรมต้นสังกัด จังหวัดแม่ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ว่า
ราชการจังหวัดไปพร้อม ๆ กัน จึงทาให้ระบบการบริหารงานบุคคลเกิดความลักลั่น จนอาจเกิดข้อถกเถียงว่า
จังหวัดต้นสังกัดมีอานาจในการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่
ในจังหวัดลูกได้หรือไม่ เนื่องจากนับตั้งแต่การนาเอาระบบการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการมาใช้กับการ
บริหารงานของจังหวัด โดยการมอบอานาจในการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ส่งผลให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีบทบาทมากขึ้นในการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอานาจอย่างเต็มที่
ในการพิจ ารณาความดีความชอบประจ าปี ของข้าราชการในระดับที่มิใช่ หั ว หน้าส่ ว นราชการ แต่ส าหรั บ
ข้าราชการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการนั้น กรมเจ้าสังกัดส่วนส่วนกลางยังคงมีอานาจในการพิจารณาความดี
ความชอบขั้นสุดท้าย ดังนั้น ปัญหาอยู่ที่ว่าจากการจัดส่วนราชการภูมิภาคในรูปแบบลักษณะดังกล่าว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะมีอานาจในการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดลูกได้
หรือไม่เพียงใด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนกลางแล้วแต่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคเต็ม
ตั วที่ สั งกั ดส านั กงานการท่ องเที่ ยวแลกี ฬาจั งหวั ดที่ เป็ นศู นย์ ปฏิ บั ติ การร่ วมของกลุ่ มจั งหวั ด (จั งหวั ดแม่ )
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และขณะเดียวกันกรมต้นสังกัดก็ยังคงมีอานาจในการบริหารงานบุคคลอีกด้วย

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาในเรื่ อ งของการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
ศูน ย์การท่องเที่ย ว กีฬาและนั นทนาการจั งหวัดเป็นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากาลังไม่เหมาะสม
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และสอดคล้องกับภารกิจ ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด จึงส่งผลให้การบริหารงานตาม
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร โดยที่ ปั จ จุ บั น สภาวการณ์
ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในส่วนภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มี ความหลากหลาย
และซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการกาหนดรูปแบบการจัดส่วนราชการของสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดในภูมิภาค แต่เดิมไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ดังกล่าว ทาให้การปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จ ไม่ ป ระสบผลสั ม ฤทธิ์ เ ท่ าที่ ค วร จึ ง สมควรปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการจั ด ส่ ว นราชการของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในภูมิภาคใหม่ โดยปรับยกฐานะส่วนราชการให้สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจั งหวัดเขตท้องที่เป็ น ส่ วนราชการประจาจังหวัดขึ้นในสั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวง และแก้ไข
เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแต่เดิมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบ
การจัดส่วนราชการในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุ ดในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
โครงสร้างของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จากเดิมที่กาหนดเป็น “แบบ จ 4 กาหนดให้เป็นส่วนราชการ
ประจาจังหวัดแบบบางจังหวัดผสมกับแบบกลุ่มจังหวัด” ให้ปรับเปลี่ยนเป็น “แบบ จ 3 กาหนดให้มีส่วนราชการ
ประจาจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด” ต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย
1) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะส่วนราชการต้นสังกัด ควรพิจารณามอบ
อานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดแม่) ทั้ง 31 สานักงาน เพื่อให้มีอานาจเบ็ดเสร็จในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ การ
ปฏิบัติราชการหรือการดาเนินอื่นใด รวมทั้งการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ
อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550 ก็ไม่เปิดโอกาสในการมอบอานาจ
ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มทั้ง 45 จังหวัด ให้สามารถปฏิบัติ
ราชการแทนได้แต่อย่างใด เนื่องจากที่ตั้งหน่วยงานอยู่ในจังหวัดอื่นที่มิได้อยู่เขตจั งหวัดเดียวกัน ทาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดแม่ไม่สามารถมอบอานาจในการอนุมัติ อนุญาต และการปฏิบัติราชการหรือการ
ดาเนินการอื่นใดในลักษณะข้ามจังหวัดได้ ประกอบกับสานักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทั้ง
45 จังหวัด ก็ไม่เป็นส่วนราชการตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551
เรื่ อง กาหนดและแบ่ งเขตท้องที่ของส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬา ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 ซึ่งข้อสังเกตที่ยกขึ้นกล่าวนี้ยังไม่มีแนวทางหรือ
นโยบายที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด
2) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัด
หรือเขตท้องที่รับผิดชอบของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 31 สานักงาน ตามประกาศกระทรวง
การท่ องเที่ ย วและกี ฬา ลงวั น ที่ 8 พฤษภาคม 2551 เรื่ อง ก าหนดและแบ่ง เขตท้ องที่ข องส านัก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2551 โดยรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัดรูปแบบใหม่ควรสอดคล้องกับรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัดตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่คล้ายหรือเหมือนกัน
หรือเกื้อหนุนระหว่างกัน เป็นแนวทางหลักในการพิจารณาจัดกลุ่มจังหวัด
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3) ในระยะแรกเริ่ ม ของการบริ ห ารราชการในส่ ว นภู มิ ภ าครู ป แบบใหม่ นี้ ควรพิ จ ารณาทบทวน
หน่วยงานสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดทั้ง 45 จังหวัด ที่จัดตั้งอยู่เดิมว่ายังมี
ความจาเป็นหรือไม่เพียงใด เนื่องจากสถานะสานักงานดังกล่าวเป็นเพียง “กลุ่มงาน” ที่จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน
ภายในที่ขึ้นตรงต่อสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ (จังหวัดแม่) ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่ม
จังหวัดนั้น ๆ อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ไม่เปิดโอกาสให้สามารถมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้ด้วย
สาเหตุดังกล่าวอาจทาให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและความสับสนในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 45 จังหวัด เป็นอย่างมาก โดยแนวทางการแก้ไขอาจพิจารณาปรับเกลี่ยกาลัง
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้ง 45 จังหวัด ให้ไปประจา ณ จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่ม
จังหวัดนั้ น ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาในส่ ว นที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว ซึ่งในประเด็นที่หยิบยกขึ้นนี้เป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนที่จะต้องพิจารณาโดยเร่งด่วนควบคู่กันไปพร้อม ๆ กับการเสนอจัดตั้งสานักงานการท่องเที่ยวและ
กี ฬ าจั ง หวั ด ขึ้ น ทั้ ง 45 จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ส่ ว นราชการอย่ า งเป็ น ทางการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจและ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งที่การงานของข้าราชการที่ถูกละเลยมาอย่างยาวนาน
4) ในกรณีการปรับเปลี่ยนอัตรากาลังอัตรากาลังข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกลุ่มจังหวัด
ตามข้อ 3) แล้วเห็นว่า สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของกลุ่มจังหวัด
(จังหวัดแม่) ทั้ง 31 สานักงาน ควรใช้วิธีการบริหารจัดการภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบภายในเขตท้องที่ กลุ่ม
จังหวัดของตนในลักษณะหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อทดแทนหน่วยงานที่ยุบเลิกไปดังกล่าว
5) ในเรื่องความพร้อมของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะส่ ว น
ราชการต้นสังกัด ควรพิจารณาจัดสรรกาลังให้กระจายทั่วถึงและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะยาว ประกอบด้วย
1) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาคของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดใหม่ทั้งระบบ โดยให้น้าหนักความสาคัญทั้ง
ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาในระดั บเท่าเทียมกัน ให้กระจายทั่วถึงในทุกพื้นที่จังหวัด ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า
รูปแบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เหมาะสม คือ
การจัดแบบ จ 3 “มีส่วนราชการประจาจังหวัดรายจังหวัด ” คือ การกาหนดให้มีส่วนราชการประจาจังหวัด
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด
2) สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพิจารณาทบทวนบทบาท การมอบ
ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและอัตรากาลังของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยติดตามประเมิน
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ เพื่อประเมินขีดความสามารถและศักยภาพในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไป
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การศึกษาการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้เป็นองค์การสุขภาพดี
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บทคัดย่อ
การศึกษาการบริหารจัดการองค์การให้เป็นองค์การสุขภาพดีในภาครัฐของไทย อยู่ในช่วงดาเนินการ
ศึกษาระยะแรก คือ การทบทวนศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์การสุขภาพดี ซึ่งตามแนวคิดองค์การสุขภาพดี
ขององค์การอนามัยโลกแล้ว สามารถวัดได้ในมิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการทางานทางกายภาพ (Physical
work environment) สิ่งแวดล้อมในการทางานทางจิต สังคม (Psychosocial work environment)
ทรัพยากรด้านสุขภาพสาหรับบุคลากร (Personal health resources) และความเกี่ยวพันระหว่างสถาน
ประกอบการและชุมชน (Enterprise community involvement) ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์การ
สุขภาพดี ได้แก่ การให้ความสาคัญของผู้บริหารซึ่งเกี่ยวโยงกับการกาหนดนโยบายและการจัดทรัพยากรต่างๆ
สนับสนุนการสร้างองค์การสุขภาพดีด้วย ปัจจัยต่อมา คือ การให้ความร่วมมือของบุคลากร การวิเคราะห์
องค์ การ การเรี ย นรู้ ห ลั กการจากหน่ ว ยงานอื่ นๆ และการสร้ างความยั่ง ยืนขององค์ก ารสุ ข ภาพดี (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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บทนา
ประชาชนในวัยทางานถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ การให้ความสาคัญ
กับความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนทางานมีความตื่นตัวมากขึ้ นในปัจจุบัน โดยในระดับโลกจะ
เห็นได้จากการที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labor Organization - ILO) ได้ศึกษาและสร้างตัวแบบองค์การสุขภาพดี (Healthy
Workplace) ขึ้น เพื่อเป็นตัวแบบที่ดีแก่ประเทศต่างๆ ในการปฏิบัติต่อคนทางาน (Joan Burton, 2010)
องค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมมือมือกันในการส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับ
สุขภาพ ความปลอดภัย และความกินดีอยู่ดีของคนทางานมาตั้งแต่ปี 1950 และพัฒนาการส่งเสริมแนวคิดมา
เรื่อยๆ จนแนวคิดเกี่ยวกับองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) กลายเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนดังเช่น
ในปัจ จุบัน นี้ โดยทั้งสององค์การได้รวบรวมขึ้นจากหลายแนวคิด ส่ว นหนึ่งมาจากแนวคิดพื้นฐานในการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นโดยการไม่กดขี่ข่มเหงหรือการไม่ทาร้ายคนอื่น ซึ่งทุ กคนควรถือปฏิบัติต่อกัน ปัจจุบัน
การนาเอาจริยธรรมเข้ามาใช้ในสถานที่ทางานกาลังเป็นที่ได้รับความสนใจ เพราะเรื่องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตคนทางานและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของแนวคิดองค์การสุขภาพดี
ขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ สิทธิมนุ ษยชน (Human Rights) มาตรฐานแรงงาน (Labor Standard)
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย (Environment) ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อลูกจ้างทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การกินดีอยู่ดี (Well-Being) การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) และความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) (Joan Burton, 2010)
การนาแนวคิดองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) มาใช้ในสถานที่ทางานก็เนื่องมาจากสถานที่
ทางานเป็นที่ที่คนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อยู่เกือบตลอดทั้งวัน หรือประมาณ 8 ชั่วโมง และช่วงเวลาที่
เหลือในแต่ละวันคือการพักผ่อนและการนอน สถานที่ทางานบางแห่งก็เต็มไปด้วยฝุ่น ควันพิษ เสียงดัง หรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวยต่อการทางาน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะก่ออันตรายต่อผู้ที่ทางานในสถานที่
นั้น ๆ ดังนั้น สถานที่ทางานจึ งถือเป็น สถานที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างและรัฐ ต้องดูแลและจัดให้ มี
สภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อคนทางานหรือลูกจ้าง
ทั้งนี้ สถิติการเจ็บป่ วยและการได้รับอันตรายจากการทางานสามารถพบได้จากการสารวจของผู้ที่
ศึกษาไว้หลายแห่ง เช่น ในปี 2008 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization –
ILO) สารวจผู้เสียชีวิตจากการทางานทั่วโลก พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 2.3 ล้านคน และสูญเสียค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อย
ละ 4 ของ GDP โลก (International Labor Organization, 2008) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับในด้านสุขภาพ
อย่างองค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การอื่นๆ จึงหันมาร่วมมือกันผลักดันใน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยผลักดันให้ประเทศสมาชิกนาเอาแนวคิดจากการประชุมและการทาวิจัยไปกาหนดเป็น
นโยบาย และส่งเสริมให้มีหน่วยงานในการผลักดันให้นายจ้างดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ประเทศสมาชิ ก ขององค์ ก ารอนามั ย โลกจ านวน 194 ประเทศ ได้ น าแนวคิ ด องค์ ก ารสุ ข ภาพดี
(Healthy Workplace) ไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน โดยประเทศสมาชิกดังกล่าวมีพันธะสัญญากับ
องค์การอนามัยโลกในการนาแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ภายในประเทศของตน ซึ่งได้นาแนวคิดองค์การสุขภาพ
ดีล งไปปฏิบั ติในระดับ องค์การด้ ว ย โดยประเทศสมาชิ กหนึ่งในนั้น คื อ ประเทศไทย (World Health
Organization, 2013c) ทั้งนี้ Great Place to Work® Institute ซึ่งมีกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการ
องค์การที่สอดคล้องกับแนวคิดองค์การสุขภาพดีขององค์การอนามัยโลก ได้จัดลาดับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกใน
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การเป็นสถานที่ทางานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work) 100 อันดับ ซึ่งเป็นการจัดลาดับของทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2013 สถานที่ทางานที่ยอดเยี่ยม 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) ส่วนหน่วยงานภาครัฐก็มีการจัดลาดับสถานที่ทางานที่ดีที่สุด (Best Places to Work) โดยสถาบัน
Partnership for Public Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
ในสหรัฐฯ ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ 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)
สาหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมดประมาณ 39 ล้านคน อันถือเป็น
สัดส่วนจานวนมากของจานวนประชากรทั้งหมด และจากการสารวจผู้ เจ็บป่วยจากการทางานในปี 2551
พบว่าคนทางานที่อยู่ในระบบประกันสังคมป่วยจานวนมาก หรือประมาณ 176,502 คน และในปี 2552 พบว่า
แรงงานนอกระบบเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานถึง 4.6 ล้านคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556; สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555ข) ซึ่งสถิติดังกล่าวไม่รวมผู้ป่วยที่รักษาด้วยสิทธิอื่นๆ นอกจากนี้
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินยังพบว่ามีคนเครี ยดจากสภาวะแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและการทางานจนป่วยเป็น
โรคจิตเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษา 1,076,155 คน (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2556) จากสถิติ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีคนทางานจานวนมากที่ได้รับผลกระทบในด้านลบจากการทางาน ซึ่งทั้งรัฐและสถาน
ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งผู้ป่วยยังเสียเวลาในการทางาน ต้องลางานเพื่อรักษา
ตัว ทาให้ขาดรายได้ และการผลิตสินค้าและบริการของนายจ้างก็ได้รับผลกระทบจากการลาออกของลูกจ้าง
เช่นกัน
ด้วยสถาการณ์ที่คนทางานอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอันตรายดังข้างต้น ประเทศไทยจึงมีการนาแนวคิด
การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนทางานหรือแนวคิดองค์การสุขภาพดีขององค์การอนามัยมาใช้เช่นกัน แต่เป็นที่
รู้จักกันในชื่อของ “องค์กรแห่งความสุข” หรือ “Happy Workplace” ซึ่งสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)1 เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและเผยแพร่แนวความคิดสู่องค์การทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ และได้เข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจานวนมาก ทาให้มีภาคีเครือข่าย
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยปั จจุ บัน มีจ านวน 2,421 องค์การทั่วประเทศ แต่จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่ามี
องค์การที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์การแห่งความสุขหรืองค์การสุขภาพดี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นองค์การที่ได้นาแนวคิดใน
การสร้างองค์การแห่งความสุขของ สสส. ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์การภาคเอกชนจานวน
102 องค์การ และมีหน่วยงานภาครัฐ 13 หน่วยงาน (โครงการถอดรหัส 100 องค์กรหลากสุข, 2554 ;
1

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานทั้ง 5 ของไทยที่มีพันธะสัญญาในการ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทย โดย หน่วยงานทั้ง 5 ดังกล่าว ประกอบด้วย สานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA), กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of
Public Health – MoPH), สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health Promotion Foundation),
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Programme - IHPP) และโครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention Technology Assessment Programme - HITAP)
(World Health Organization, 2012a)
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จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ, 2552 ; นพพร ทิแก้วศรี และคณะ, 2555 ; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน, 2555 ;
Happy Workplace Center, 2013)
จากความสอดคล้องของสถานการณ์ในไทยกับกระแสโลกสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนา
สถานที่ทางานให้เป็นองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมองค์การแต่ละแห่ง
มีความแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ก็มีความแตกต่างจากประเทศไทย ผู้ศึกษา
จึงเห็นว่า “การศึกษาการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้เป็นองค์การสุขภาพดี ” เป็นประเด็นที่
น่าสนใจ โดยศึกษาทั้งแนวคิดในระดับสากลและแนวทางการปฏิบัติในองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของ
ไทย และกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อนาองค์การไปสู่การเป็นเป็นองค์การสุขภาพดีสาหรับ
องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาแนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนการบริห ารจัดการองค์การจากองค์การสุ ขภาพดี
(Healthy Workplace)
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การในองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace)
โดยศึกษาในภาครัฐของไทย
3 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารในองค์ ก ารสุ ข ภาพดี (Healthy
Workplace) โดยศึกษาในภาครัฐของไทย
4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการองค์การที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมองค์การภาครัฐในไทยให้
กลายเป็นองค์กรสุขภาพดี (Healthy Workplace)

ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทราบถึงแนวคิด กระบวนการและขั้นตอนบริหารจัดการองค์การให้กลายเป็นองค์การสุขภาพดี ของ
แต่ละภาคส่วน
2. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การให้กลายเป็นองค์การสุขภาพดี ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การให้ กลายเป็นองค์การสุขภาพดี (Healthy
Workplace) โดยศึกษาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
4. ได้กรอบความคิดเรื่ององค์การสุขภาพดีที่เหมาะสมและสามารถใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
องค์การภาครัฐของไทยได้
5. แนวทางการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐของไทยให้กลายเป็นองค์การสุขภาพดี

คาถามการวิจัย
1. กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการองค์การสุขภาพดีประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างไร
2. อะไรคือปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การในองค์การสุขภาพดี
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3. อะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การในองค์การสุขภาพดี
4. แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐของไทยควรเป็นอย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การในภาครัฐให้เป็นองค์การสุขภาพดีมี
ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา และพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษามุ่งศึกษาแนวทางการบริหารองค์การให้เป็นองค์การสุขภาพดี โดยผู้ศึกษาจะทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับองค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) ขององค์การอนามัยโลก แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human
Rights) มาตรฐานแรงงาน (Labor Standard) สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย (Environment) ซึ่งไม่
เป็นอันตรายต่อลูกจ้างทั้งทางร่างกายและจิตใจ การกินดีอยู่ดี (Well-Being) และความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) ตลอดจนแนวทางการสร้างองค์การสุขภาพดีของกลุ่มองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนของไทย เพื่อนามาเป็นแนวทางให้องค์การภาครัฐของไทยอื่นๆ นามาปรับใช้
2. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากหน่ว ยงานในต่างประเทศและหน่ว ยงานในไทย ทั้งองค์การภาครัฐ และ
เอกชน โดยทั้งหมดเป็นองค์การที่มีการดาเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์การสุขภาพดี
สาหรับองค์การในต่างประเทศ ผู้ศึกษาจะรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากเว็บไซต์ขององค์การนั้นๆ
โดยเป็นองค์การภาคเอกชน 7 แห่ง เป็นองค์การที่ติดอันดับ 1-7 ของการจัดลาดับสถานที่ทางานที่ยอดเยี่ยม
(Great Place to work) จาก 100 อันดับ ทาการสารวจในปี 2013 โดยโดยสถาบัน “The Great Place to
Work Institute” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์การ (Fortune, 2013) และอีก 3 แห่ง (ลาดับที่ 8-10)
มาจากการจัดอันดับสถานที่ทางานที่ดีที่สุด (Best Places to Work) ของภาครัฐในสหรัฐอเมริกา 3 อันดับ
แรก ซึ่งจัดโดยสถาบัน Partnership for Public Service ในปี 2012 สถาบันนี้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการทางานของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐฯ ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรขององค์การ (Partnership for Public Service, 2013B) ซึ่งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างได้แก่
1) Google
7) Hilcorp Energy Company
2) SAS Institute
8) Surface Transportation Board
3) CHG Healthcare Services
9) National Endowment for the
4) Boston Consulting Group
Humanities
5) Wegmans Food Markets
10) Federal Mediation and Conciliation
6) NetApp
Service
สาหรับองค์การในไทยเป็นองค์การภาครัฐ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าบริหาร
จัดการองค์การให้บุคลากรมีความสุขและผูกพันกับองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพและ
ความสุขให้กับพนักงานครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน (ศิริเชษฐ์ สังขะมาน, 2555) โดยผู้ศึกษาจะทาการเก็บข้อมูลทั้ง
โดยข้อมูลจากเอกสาร เว็บไซต์ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามและโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในองค์การต่อไปนี้
1) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
2) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
3) ราชบัณฑิตยสถาน
4) สถานีตารวจภูธรก้อ จังหวัดลาพูน
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5) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กรมการข้าว
3. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐ 5 แห่ง แห่งละ 5
คน โดยเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ 3 คน และเป็นบุคลากรระดับปฎิบัติการ 2 คน สาหรับการแจกแบบสอบถาม
จะเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากองค์การทั้ง 5 แห่ง แห่งละ 20 คน รวมเป็น 100 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษานี้ ใช้การวิ จั ย แบบผสม โดยการวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ คือ การสั มภาษณ์ เชิง ลึ ก (In-depth
Interview) โดยในเบื้องตันผู้ศึกษาจะศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร และเว็บไซต์ขององค์การ
ต้นแบบทั้ง 5 แห่ง ซึ่งเป็นองค์การภาครัฐในไทย ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งนี้ การสัมภาษณ์จะใช้
เครื่ อ งมือ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เก็บ รวบรวมข้อมู ล จากผู้ ที่มี บทบาทในระดับการกาหนดนโยบาย ผู้ บ ริห าร
ระดับกลาง และบุคลากรระดับปฏิบัติการ สาหรับการวิจัยอีกแบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามกับบุคลากรในองค์การต้นแบบทั้ง 5 แห่ง แห่งละ
20 ชุด รวมเป็ น 100 ชุด ทั้งนี้ การสุ่ มเลื อกตัว อย่างใช้วิธีการเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental
Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มองค์การภาครัฐที่ได้รับการยอมรับว่ าเป็นองค์การสุขภาพดี หลังจากลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล ขั้นต่อมาผู้วิจัยก็จะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบ วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีตามบทที่ 2 และสรุป
อภิปรายผลการวิจัย ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS แล้วนามาสรุปอภิปรายผลโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ถือเอาแนวคิดองค์การสุขภาพเป็นดี (Healthy Workplace) ขององค์การอนามัยโลก
เป็นแกนหลักในการศึกษา เนื่องจากเป็นองค์การด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดและมีสมาชิกถึง 194 ประเทศ โดยทุก
ประเทศมี พั น ธะสั ญ ญาว่ า จะน าแนวคิ ด มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ารต่ า งๆ
ภายในประเทศตน แนวคิดองค์การสุขภาพดีนี้ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
และองค์กานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งมาจากพื้นฐานหลายแนวคิด อันได้ แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
โดยการไม่กดขี่ข่มเหงหรือการไม่ทาร้ายคนอื่น จริยธรรมในการทางาน สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
มาตรฐานแรงงาน (Labor Standard) สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย (Environment) ซึ่งไม่เป็น
อันตรายต่อลูกจ้างทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจ การกิ นดีอยู่ดี (Well-Being) และความรับผิ ดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) จากแนวคิดเหล่านี้กลายมาเป็นแนวติดองค์การสุขภาพดี
สาหรับประเทศไทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การอนามัยโลกที่มีพันธะสัญญาในการนาแนวคิด
องค์การสุขภาพดีมาปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้พันธะสัญญดังกล่าวได้แก่ สานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA), กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Public Health – MoPH), สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health
Promotion Foundation), สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health
Policy Programme - IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health
Intervention Technology Assessment Programme - HITAP) แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องการ
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สร้ างสุ ขภาพที่ดีในสถานที่ทางานคือ ส านั กงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health
Promotion Foundation),หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ สสส. โดย สสส. ได้ปรับแนวคิดองค์การสุขภาพดีมา
เป็นแนวคิดองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) (World Health Organization, 2012a)
ทั้งนี้ เนื่ องจากแนวคิดองค์การสุ ขภาพดีเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่ถือเป็นทฤษฎี ดังนั้น การ
ทบทวนวรรณกรรมในบทนี้จึงประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ แนวคิดองค์การสุขภาพดี แนวคิดพื้นฐานที่นามาสู่
การเกิดแนวคิดองค์การสุขภาพดี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
1. แนวคิดองค์การสุขภาพดี
คาว่าองค์การสุขภาพดีเป็นคาที่มีที่เรียกและความหมายที่แตกต่างกันออกไปบ้าง อย่าง องค์การ
อนามัยโลก (2010) กล่าวว่า องค์การสุขภาพดี (Healthy Workplace) หมายถึง สถานที่ที่คนทางานและ
ระดับผู้จัดการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการปกป้อง ป้องกันและสนับสนุนสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ความกินดีอยู่ดี (Well-being) ของพนักงาน ตลอดจนความยั่งยืน (Sustainability) ของที่ทางาน
(Joan Burton, 2010) ส่วนสถาบัน Partnership for Public Service (2013a) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดลาดับ
สถานที่ทางานที่ดีที่สุด (Best Places to Work) ของหน่วยงานภาครัฐ ก็เรียกว่า สถานที่ทางานที่ดีที่สุด (Best
Places to Work) ซึง่ มีความหมายคล้ายคลึงกับองค์การสุขภาพดี นั่นคือ สถานที่ที่ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพขององค์การ เป็นผู้บริหารที่มีประสิ ทธิผล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การอย่างทันการณ์ วางแผนใน
การพัฒนาพนักงานให้ เป็ นพนักงานที่มีคุณภาพและมีทักษะในการทางาน สื่อสารพันธกิจขององค์การต่อ
พนักงานให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พนักงานในองค์การทางานเป็นทีม จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทางาน
อย่างมีสมดุลระหว่างขีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน เช่นเดียวกับสถาบัน Great Place to Work Institute
(2010a) ที่จัดลาดับสถานที่ทางานที่ยอดเยี่ยมที่สุด 100 อันดับทุกปี สถาบันนี้องค์การสุขภาพดี ว่า สถานที่
ทางานที่ยอดเยี่ยม (Great Workplace) หมายถึง สถานที่ที่ซึ่งคุณไว้ใจในคนที่คุณทางานด้วย มีความภูมิใจใน
สิ่งที่คุณทา มีความสุขและสนุกกับคนที่คุณทางานด้วย ในขณะที่ไทยก็มีมุมมองคล้ายกัน แต่เรียกในอีกชื่อ คือ
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งหมายถึง กระบวนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การ และเป็นกระบวนการพัฒนาที่สามารถสร้างความสุขในการทางานให้แก่
พนักงานได้ อันเป็นการสร้างสมดุลของชีวิต ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว และสังคมการทางานได้ (สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
การเป็ น องค์ ก ารสุ ข ภาพดี มั ก ประกอบไปด้ ว ยลั ก ษณะหลายประการ ทั้ ง นี้ องค์ ก ารสุ ข ภาพดี
ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ ซึ่ ง ได้ แ ก่ สิ่ ง แวดล้ อ มในการท างานทางกายภาพ (Physical
work
environment) สิ่งแวดล้อมในการทางานทางจิตสังคม (Psychosocial work environment) ทรัพยากรด้าน
สุขภาพสาหรับบุคลากร (Personal health resources) และความเกี่ยวพันระหว่างสถานประกอบการและ
ชุมชน (Enterprise community involvement) ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ มีส่วนช่วยสร้างสมดุลในชีวิตการ
ทางานและชีวิตส่วนตัวได้ (Joan Burton, 2010) ส่วน สถาบัน Partnership for Public Service (2013c)
เห็นว่า องค์การสุขภาพดีควรประกอบด้วย ผู้นาที่มีประสิทธิผล พนักงานมีทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
องค์การ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานและผลงานของพนักงาน การมีการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ การทางานเป็นทีม มีการฝึกอบรมและการพัฒนา ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ทางาน การสนับสนุนความหลากหลาย การตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน การทางานที่มีทางเลือกและมี
โครงการการสนับสนุนพนักงาน โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน Great Place
to Work Institute (2010a) ซึ่งเน้นมิติของการทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตรที่ดี สาหรับของ
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ไทยเอง ก็มีองค์ประกอบที่สอดคล้องหน่ว ยงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ ว ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบขององค์การ
สุขภาพดีออกเป็น 8 ด้าน (สานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
2552) ได้แก่ การมีสุขภาพกายดี การมีน้าใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู้ การมีคุณธรรม ความสามารถ
บริหารจัดการรายรับและรายจ่ายได้ การมีความสุขกับสังคมในการทางานและสังคมส่วนตัว และกับครอบครัว
นอกจากนี้แล้ว ยังองค์การที่มีลักษณะตรงกันข้ามคือองค์การสุขภาพไม่ดี ซึ่ง Gerry Randell (1998:
16-17) เห็นว่า เป็นองค์การที่ประกอบไปด้วยบุคลากรไม่ทุ่มเท ไม่มีการอาสาในการแก้ปัญหาหรือทางาน
บุคลากรระดับสูงกุมอานาจแบบเด็ดขาด ไม่เคารพในการความเห็นของบุคลากรระดับล่าง ไม่สนใจผลกระทบที่
จะเกิดต่อลูกน้อง ไม่มีการให้ความร่วมมือเมื่อต้องทางานเป็นทีม บุคลากรในองค์การมักมีความขัดแย้งกัน ซึ่ง
ลักษณะเหล่านี้ก่อให้เกิดบรรยาการศที่ไม่ดีในการทางาน ส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลงานขององค์การ
สาหรับกระบวนการสร้างองค์การแห่งความสุข องค์การอนามัยโลกอธิบายว่ามี 8 ขั้นตอน (Joan
Burton, 2010) ได้แก่ การระดมการสนับสนุน การตั้งคณะทางาน การประเมินสถานการณ์ การจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา การวางแผนงานการดาเนินกิจกรรม การลงมือดาเนินการ การประเมินผลเพื่อนาไปใช้
ในขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งสามารถนาไปสู่การปรับปรุงหรือคงไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในการ
ดาเนินการครั้งต่อไป ส่วนไทยเองก็มีกระบวนการสร้างความสุขคล้ายๆ กัน เพียงแต่มักจะเริ่มขึ้นจากการ
มองเห็นความสาคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร แล้วจึงมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้วางแผนและจัดหา
กิจกรรมที่เหมาะสมต่อปัญหาเหล่านั้น ตั้งงบประมาณ แล้วลงมือดาเนินการขอความร่วมมือจากบุคลากรใน
องค์การ แล้วจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น พร้อมกับประเมินผลสาหรับการดาเนินกิจกรรมในการสร้างองค์การสุขภาพ
ดีต่อไป สาหรับบางองค์การอาจเริ่มต้นจากการประเมินสถานการณ์ในองค์การตนเองว่ามีปัญหาในส่วนใด แล้ว
ค่อยวางแผนขั้นต่อไป (โครงการถอดรหัส 100 องค์กรหลากสุข. 2554)
ทั้งนี้ การสร้างองค์การสุขภาพดีต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่ดี 5 ประการ ได้แก่ การให้ความสาคัญ
ของผู้บริหาร ซึ่งเกี่ยวโยงกับการกาหนดเป้าหมาย ค่านิยม นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ สนับสนุน
การสร้างองค์การสุขภาพดี ปัจจัยต่อมา คือ การให้ความร่วมมือของบุคลากร ซึ่งการที่บุคลากรเข้าร่วมในทุก
ขั้นตอนของกิจกรรมจะทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างมาก ปัจจัยต่อมาเป็น
การวิเคราะห์องค์การ ซึ่งต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ และหาเป้าหมายในการพัฒนาองค์การ
นอกจากนี้ปัจจัยที่สาคัญอีกประการ คือ การเรียนรู้หลักการจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนามาพัฒนาและแก้ปัญหา
ในกระบวนการสร้างองค์การสุขภาพดี และปัจจัยสุดท้าย คือ การสร้างความยั่งยืนขององค์การสุขภาพดี ทาให้
การพัฒนากลายเป็นวัฎจักรที่ไม่สิ้นสุด (Joan Burton, 2010)
สิ่งที่สาคัญในการสร้างองค์การสุขภาพดี คือ เครื่องมือในการสร้าง ซึ่งในที่นี้หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
องค์การอยามัยโลก (Joan Burton, 2010) แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมในการทางานทาง
กายภาพ โดยกิจกรรมควรประกอบด้วย การขจัดอันตราย การจัดสถานที่ให้เอื้ออานวยต่อการทางาน การจัด
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน 2) สิ่งแวดล้อมในการทางานทางจิตสังคม
กิจกรรมด้านนี้ประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี การให้อิสระในการตัดสินใจ การให้รางวัล การไม่
กดดัน การสื่อสาร 2 ทาง การพัฒนาทักษะและการสอนงาน การสนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
และชีวิตส่วนตัว และการให้เกียรติกัน 3) ทรัพยากรด้านสุขภาพสาหรับบุคลากร สิ่งที่องค์การควรจัดให้
บุคลากร คือ การสนับสนุน การออกกาลั งกาย ทั้งงบประมาณ สถานที่ และเวลา รวมถึงสนับสนุนการกิน
อาหารที่มีประโยชน์ การให้คาแนะนาในการป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ ตลอดจนการรักษา 4) ความ
เกี่ย วพัน ระหว่างสถานประกอบการและชุมชน กิจกรรมในด้านนี้ประกอบด้ว ย การสนับสนุนชุมชน การ
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แก้ปัญหาในชุมชน การควบคุมมลพิษ การส่งเสริมการศึกษา การบริการรักษาโรค และการทางานร่วมกับ
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ส่วนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) แบ่งกิจกรรมออกเป็น 8
ด้าน แต่มีความสอดคล้องในหลักการกับขององค์การอนามัยโลก คือ กิจกรรมด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ
ด้านการพัฒนาสังคมในที่ทางานและชุมชน ด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ ด้าน
การผ่อนคลาย ด้านการบริหารเงิน และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว
2. แนวคิดพื้นฐานที่นามาสู่การเกิดแนวคิดองค์การสุขภาพดี
แนวคิดพื้นฐานที่นามาสู่การเกิดแนวคิดองค์การสุขภาพดี ประกอบด้วยแนวคิดเรื่องระบบการบริหาร
จัดการสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ (Occupational Safety and Health Management System)
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization, 2011) เป็นหลักการที่ใช้ในการ
จัดการเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจาการการทางาน รวมถึงการปกป้องและการสนับสนุน
สุขภาพของคนทางาน แนวคิดนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเงื่อนไขและสิ่งแวดล้อมในการทางาน สุขภาพในการ
ทางานส่งผลต่อการส่งเสริมและการรักษาระดับของสุขภาพทั้งทางกายและทางใจและความเป็นอยู่ทางสังคม
ของคนทางานในทุกอาชีพ ซึ่งแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับ หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและสุขภาพใน
สถานที่ทางานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ (Occupational Safety and
Health Act) ของกรมสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (Occupational
Safety and Health Administration) ที่มุ่งสร้างมาตรฐานและเงื่อนไขการทางานที่ปลอดภัยและเพื่อความมี
สุขภาพที่ดีของคนทางาน (United States Department of Labor, 2004c)
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง
องค์การสุขภาพดีเช่นกัน ซึ่งหลักนี้ แสดงถึงการตระหนักถึงผลกระทบด้านบวกผ่านการทากิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค ลูกจ้าง ชุมชน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในองค์การหนึ่งๆ แนวคิด
นี้ได้ถูกพิจารณาเป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์การเพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์การ (William B.
Werther and David Chandler, 2011 ; พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2551) ซึ่งหลักนี้ถือเป็นการคานึงถึงสังคม
โดยกว้าง และขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่คานึงถึงสังคมในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ หลักสิทธิมนุษยชน (Human
Right) ทีเ่ ป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ และการได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม
ไม่ให้มนุษย์ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถูกกระทาด้วยความโหดร้ายทารุณ (United Nations General Assembly,
1948) นอกจากนี้การการกินดีอยู่ดี (Well-Being) ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนแต่ละคนที่สมควรได้รับเป็นการตอบ
แทนจากการทางาน แนวคิดนี้จึ งเป็นอีกแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดองค์การสุขภาพดี โดยความกินดีอยู่ดีนี้
หมายรวมถึงการมีความสุข การมีสุขภาพดี การประสบความสาเร็จ การมีสุขภาพทางกายภาพที่ดี สุขภาพทาง
การเงินที่ดี และด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี (Tom Rath and Jim Harter, 2009)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสร้างองค์การสุขภาพดีเป็นคาที่มีความหลากหลายในการนามาใข้ ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงมุ่ง
ไปที่การสร้างความกินดีอยู่ดี หรือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ดังนี้
ดุสิ ตา เครื อ คาปิ ว (2551) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง “ลั ก ษณะคุณ ภาพชีวิ ตการท างาน ลั ก ษณะผู้ นาที่ มี
ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์การกับการลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าหากคุณภาพชีวิตการทางานของแรงงานดี แรงงานจะ
มีอัตราการลาออกต่า ซึ่งถ้ามีผู้นาที่ดี การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตก็จะมีประสิทธิภาพด้วย
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พรพัชรี แจ่มครุฑ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ลักษณะผู้นาที่ใประ
สิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตารวจ สังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลท้องที่รัตนโกสินทร์ ” ผล
การศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางานในทางบวก วัฒนธรรมองค์การ
มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทางานในทิศทางลบ
พีรดนย์ นิมิตนราดล (2553) ศึกษา “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สานักงานบของส่วนสนับสนุน
ธุรกิจในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนสุขภาวะทางกายของพนักงาน” จากการศึกษาที่ส่วนหนึ่งที่
สาคัญนั้น พบว่า การจัดรูปแบบสานักงานที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้
นั้น สามารถป้องกันโรคออฟฟิส ซินโดรมได้ อีกทั้งการตกแต่งบรรยากาศในสถานที่ทางานโดยการใช้แส ง สี
และการป้องกันเสียง เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนสุขภาวะทางกายของพนักงาน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ชิ้นข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างองค์การแห่งสุขภาพดีนั้นส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับผู้นา ที่จะสามารถสร้างหรือเอื้ออานวยต่อการทากิจกรรมหรือสร้างบรรยากาศภายในองค์การให้
พนักงานสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างไร ซึ่งการปฏิบัติในแบบขององค์การสุขภาพดีจะนามาสู่
การมีวัฒนธรรมขององค์การที่ดีได้

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งมีตัวแปรต้น คือ กระบวนการสร้างองค์การสุขภาพดีที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ใน 4
มิติหลัก คือ 1) สิ่งแวดล้อมในการทางานทางกายภาพ (Physical work environment) ได้แก่ การจัดพื้นที่
การทางานที่ส ะดวกและปลอดภัย มีอุป กรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ การจัดอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อม
สาหรับการทางาน การฝึกให้พนักงานทางานด้วยกระบวนการทางานที่ปลอดภัย 2) สิ่งแวดล้อมในการทางาน
ทางจิตสังคม (Psychosocial work environment) ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
พนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติการเคารพความหลากหลาย ความยุติธรรม การให้เกียรติกัน
การสื่อสาร 2 ทาง การสนับสนุนการสร้างสมดุลชีวิตการทางาน ขีวิตส่วนตัวและครอบครัว การบริหารจัด
การเงิน การถ่ายทอดงาน การเรียนรู้งาน และการพัฒนาตนเอง 3) ทรัพยากรด้านสุขภาพสาหรับบุคลากร
(Personal health resources) ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงาน/การดูแลรักษาโรคต่างๆ การจัดบริการให้
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ การแก้ปัญหาสุขภาพ การออกกาลังกาย และการทานอาหารเพื่อสุขภาพ การจัด
ศูนย์ออกกาลังกายและการสนับสนุนให้พนักงานออกกาลังกาย 4) ความเกี่ยวพันระหว่างสถานประกอบการ
และชุมชน (Enterprise community involvement) ได้แก่ การดาเนินกิจการที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน การสร้างความเช้าใจร่วมกับชุมชนและการทากิจกรรมร่วมกัน การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ในชุมชน
การสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การพัฒนาชุมชน เป็นต้น
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ส่วนตัวแปรตามในการศึกษานี้คือ ระดับความมีสุขภาพดีขององค์การและพนักงานภายในองค์การ

การสร้างองค์การสุขภาพดีขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 4 ด้านหลักที่แต่ละหน่วยงานควรจัดสรรให้แก่
บุคลากร โดยระดับความเป็นองค์การสุขภาพดีมักจะขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของกิจกรรม ซึ่งถ้าองค์การ
สามารถจัดกิจกรรมหรือบริหารจัดการให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจ มีความสมดุล ในการใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทางานได้อย่างครบถ้วน ก็ถือว่าการสร้างองค์การสุขภาพดีประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง แต่ถ้าองค์การ
ใดบริหารจัดการได้เพียงบางด้าน และบุคลากรยังมีความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ นั้น หมายถึงระดับ
ขององค์การสุขภาพดียังอยู่ในระดับต่า ต้องพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้น
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กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ 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) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่
ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) เพื่อเสนอกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจและลดระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการศึกษา
พบว่า 1) สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากการวิจัย
เอกสารโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และการประเมินตรวจสอบและเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
21 ท่าน มีความสอดคล้องกันและมีความเห็นด้วยในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น
ยังมีข้อเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง 2) กลยุทธ์และรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตีความ ผ่านการ
สัมภาษณ์และการประชุมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้เสนอ 39 กลยุทธ์การบริหาร และ 10 รูปแบบสาหรับการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลยุทธ์และรูปแบบทั้งหมดนี้ จากการสารวจ
ความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจั ยเชิงปริมาณ พบว่าในภาพรวมส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีระดับ ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: กลยุทธ์ / รูปแบบ / สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่

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

บทนา
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 เป็นคนเชื้อสายมลายูและนับถือศาสนาอิสลาม ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลักของคนไทยในพื้นที่และโดยทั่วไป (คณะกรรมาธิการ
การศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553: 4) อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่
แตกต่างจากพื้นที่อื่นทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางเชื้อชาติ รวมถึงการเกิดปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชน (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ, 2551: 83-91)
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่และภายใต้สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาก็ยังต้องเป็นกลไกหนึ่งเพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ด้วย แต่เนื่องจากกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นอยู่ใน
ปัจ จุบั น ส่ ว นใหญ่ยั ง มีแนวทางการบริ หารหรือดาเนินภารกิจแบบต่างคนต่างทา แยกส่ว นกันทางานตาม
เป้าหมายเฉพาะของแต่ละสถาบันโดยมุ่งเน้นตามพันธกิจหลัก ส่งผลให้เกิดความซ้าซ้อนและความไม่เหมาะสม
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

194

-

ในการบริหาร เกิดการแย่งชิงตลาดการศึกษาจากการบริหารที่ขาดการเชื่อมโยงและการบูรณาการระหว่าง
สถาบันเพื่อเพิ่มพลังความหลากหลายภายใต้ช่องว่างของระดับการพัฒนาและความแตกต่างในหลายมิติของแต่
ละสถาบัน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 40-42; จรัส สุวรรณเวลา, 2551: 79) ซึ่งหาก
สถาบันในพื้นที่ยังคงดาเนินงานตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะทาให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ไม่สามารถ
เป็นกลไกสาคัญที่จะมาเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและในระดับเชิงพื้นที่ รวมถึงปัญหาความไม่สงบที่
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ไ ด้ แ ล้ ว ก็ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ เสถี ย รภาพในความยั่ ง ยื น จากปั ญ หาปั จ จั ย ด้ า นการยอมรั บ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เองด้วย (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะ, 2548: 9; Perkin, 1973: 247-260)
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์และรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะเชิงพื้นที่ นอกเหนือจากกลยุทธ์และรูปแบบการ
บริ ห ารทั่ว ไปที่แต่ล ะสถาบั น ใช้ดาเนิ น ภารกิจตามปกติอยู่แล้ ว อัน เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นกรอบแนว
ทางการบริหารงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง สามารถตอบสนองและรองรับต่อปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2554: 19-20) ซึ่งจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามารถ
ด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เ กิ ด ลั ก ษณะของการอยู่ เ ป็ น เอกเทศ เกิ ด การท างานที่ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสม และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษารวมถึงกลุ่ มผู้มีส่วน
ได้เสีย ท้องถิ่น สังคมในพื้นที่ (จรัส สุวรรณเวลา, 2551: 166-167) และที่สาคัญคือมุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ระดับองค์กรสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้เป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดัน
ให้เกิดสังคมสันติสุขและมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งของผู้
ศึกษาที่เป็นปัจจัยนาเข้าที่สาคัญและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้มิติของสังคมที่มี
ความหลากหลากทางวัฒนธรรมในพื้นที่และความซับซ้อนในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นสังคมพหุลักษณ์ (บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, 2550: 92)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อเสนอกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อันเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจและลด
ระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะของการวิเคราะห์ในภาพรวมเชิง
พื้นที่ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 149) จากการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
นาผลการวิเคราะห์มาสร้างแบบประเมินเพื่อใช้สาหรับการประเมินตรวจสอบและเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเกี่ยวข้องผู้วิจัย จานวน 21 ท่าน โดยอาศัยวิธีการเชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนผลการวิเคราะห์จากการวิจัย
เอกสารโดยผู้วิจัย (Eisner, 1976: 135-150)
ขั้นตอนที่ 2: เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงอุปนัย (จุมพล
หนิมพานิช, 2550: 445-450) ผ่านการตีความจากคาให้การสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2554: 125-130)
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 19 ท่าน คือ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่
ผ่านการหารือกับกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลได้ดีและเป็น
ประโยชน์ได้ เช่น อดีตอธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่งมีประสบการณ์บริหารมาก่อน จากนั้นดาเนินการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลที่ผ่านการตีความจากคาให้สัมภาษณ์ที่นามาใช้
เขียนอ้างอิงในสรุปผลการวิจัยว่าเป็นข้อสรุปที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใด โดยการนาบทสัมภาษณ์ที่
ผ่านการตีความและปรับแก้ไขรูปแบบเชิงภาษาแล้วเพื่อนามาใช้เขียนอ้างอิงในสรุปผลการวิจัย ส่งกลับไปยัง
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ชาย โพธิสิตา, 2552: 395-396)
ขั้นตอนที่ 3: จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group meeting) กับกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชา
สังคมและกลุ่มผู้นาองค์กรนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคต โดยจาก
การจัดประชุมกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 6 ท่าน และการประชุมกลุ่มผู้นา
องค์กรนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 10 ท่าน จากนั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
อุปนัยผ่านการตีความจากการให้ความเห็นในที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 4: ร่างกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรั บการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสนอโดยผู้วิจัย โดยการตีความจากข้อมูลการวิเคราะห์และการประเมินเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม การสัมภาษณ์ และการประชุมสนทนากลุ่ม
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ขั้นตอนที่ 5: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554: 7) จากการเก็บข้อมูลโดยการสร้าง
และใช้ แ บบสอบถามวั ด ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละรู ป แบบที่ เ หมาะสมส าหรั บ การบริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสนอโดยผู้วิจัยจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 8
กลุ่ม คือ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์
เก่า ผู้นาท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อ การ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา (Kotler and Fox, 1995: 20) ทั้ง 4 สถาบัน คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี
โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Teddlie and Tashakkori (2009:
182-183) ที่กาหนดไว้ว่าเมื่อขนาดประชากรไม่จากัด คือ มากกว่า 3,000 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่แสดง
ให้เห็นถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากรจะเท่ากับ 384 คน
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มีจานวน 384 คน ฉะนั้น ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 384
ชุด โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) (อาคม ใจแก้ว, 2551: 257-273)

สรุปผลการวิจัย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1
เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มในภาพรวมเชิ ง พื้ น ที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มต้นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเอกสารและ
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสนับสนุนผลการศึกษาเชิงคุณภาพและ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โดยใช้การประเมินตรวจสอบและเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 21 ท่าน
ผลการศึกษาสามารถสรุปในรูปแบบตารางได้ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 สรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

(การวิจัยเอกสารและเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT)

(ระดับความเห็นด้วย)

จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับ
วิชาชีพขั้นพื้น ฐานจนถึงขั้นสูง ทั้งด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศาสตร์ และ
มนุษย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้และหลักสูตรที่พร้อมต่อการรองรับเพื่อการพัฒนา

มาก
Mean = 3.71
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สังคม การศึกษา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ทาให้
บุคลากรต้องมีความตื่นตัวและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการดาเนินงานอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินบทบาทตามภารกิจหลักที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่ นด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ตั้งในความเป็นชาติพันธุ์มลายู อันเป็น
มหาวิทยาลัยทางเลือกต่อประชาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
4. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ มีศักยภาพ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ที่จะช่วยทาให้เกิดการพัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถิ่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
5. สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ มีความโดดเด่นของหลักสูตรและความสามารถ
ของบุคลากรที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ปานกลาง
Mean = 3.52
มาก
Mean = 3.76
มาก
Mean = 3.86
มาก
Mean = 3.76

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดแข็ง
1. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีจานวนในเชิงปริมาณที่เพียงพอ แต่ละสถาบันมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย
สาขาวิชา มีหลายหลักสูตรที่โดดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับประชาชนในพื้นที่
2. มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่ซง่ึ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น
3. ที่ตั้งของสถาบันอยู่ในพื้นที่ชายแดน ท่ามกลางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่
เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียน ทาให้เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ
และสามารถเป็นประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตะวันออกกลาง และโลกมุสลิม ได้ง่ายกว่าพื้นที่อื่น
4. ความพยายามของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ในการขยายโอกาสทางการศึก ษาให้เกิดความหลากหลายโดย
มุ่งเน้นการเพิ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น อันถือเป็นอาชีพที่มีความจาเป็น บัณฑิตจบแล้วมีงานทา
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. นักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จบ
ออกไปส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ

ปานกลาง
Mean = 3.19
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2. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ยังขาดการบูรณาการวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความ
เป็นหนึ่งเดียวและเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้
3. การพัฒนาทางด้านกายภาพของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาดาเนินไปในทิศทางค่อนข้างล่าช้า เกิด
ปัญหาการทิ้งงาน ทางานไม่เสร็จ

มาก
Mean = 4.29
มาก
Mean = 4.00

ตาราง 1 (ต่อ)

สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

(การวิจัยเอกสารและเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT)

(ระดับความเห็นด้วย)

4. การขาดอัตราบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และการย้ายออกนอกพื้นที่
ของบุคลากรที่ไม่ได้อยู่หรือมีถิ่นฐานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง และเกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

มาก

5. ปัญหาการปรับตัวในการดาเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับสังคมและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งส่วนใหญ่ยึดติดกับชาติพันธุ์มลายู

Mean = 4.29
ปานกลาง
Mean = 3.33

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับจุดอ่อน
1. ขาดการบูรณาการร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ในประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจสาหรับการพัฒนา
พื้นที่ ทาให้การดาเนินภารกิจมีทั้งการแข่งขันและความซ้าซ้อน เช่น มีโครงการบริการวิชาการที่แบ่งแยกกัน
2. สาขาวิชาที่มีอยู่หรือเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังมีความโดดเด่ นไม่เพียงพอ ทั้งยังเกิดการ
ขยายสาขาวิชาอย่างรวดเร็วโดยไม่คานึงถึงอัตรากาลังบุคลากรเฉพาะด้านที่จะต้องรองรับ
3. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ยังคงเลือกอยู่ในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจาก
ความไม่สะดวกในการปรับตัว จึงทาให้เกิดการว่างงาน ทางานไม่ตรงสาขาวิชาที่จบการศึกษา
4. นักศึกษาที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนอยู่ในพื้นที่ซึ่งมาจากโรงเรียนที่มีขีดจากัดในการจัดการเรียนการสอน
ในด้านวิชาการ ทาให้ได้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพื้นฐานค่อนข้างต่า
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5. นักศึกษาที่อยู่นอกพื้นที่ตั้ง เลือกเข้ามาเรียนน้อยลงอย่างมาก ทาให้ขาดความหลากหลายในสังคมนักศึกษา
6. การคัดเลือกอาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดาเนินการได้ยากขึ้นมาก
ทาให้เสียโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยของสถาบัน
7. กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุ ดมศึกษาที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการบริหารงานให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยังไม่มีหรือยังไม่ได้รับการแก้ไข
8. สภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ยังไม่มีความเข้มแข็งและไม่สามารถแสดงบทบาทนาในฐานะ
เป็นองค์กรหลักในการกาหนดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันให้เกิดการพัฒนาหรือเกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
9. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่เน้นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย แต่เน้นงานสอนเป็นหลัก ไม่มี
บทบาทนาในการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน และการเป็นผู้นาทางวิชาการ
10. โครงสร้างการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ขาดความคล่องตัว
11. ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ไม่ได้มาจากการศึกษาความต้องการจาเป็นของพื้นที่และผู้รับบริการใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง การดาเนินการจึงไม่เกิดผลกระทบที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในพื้นที่ได้
12. คุณภาพด้านบุคลากรสายอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
เช่น จานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาเอก จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวนงานวิจัย
ล้วนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ/สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โอกาส (Opportunities)
1. กระแสประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตระหนักถึงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และระหว่างกลุ่มอาเซียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน และการดาเนินภารกิจตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
2. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและมีที่ตั้งที่เหมาะสมต่อ
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันในประเทศอาเซียนที่
สาคัญที่มีพื้นที่และลักษณะพหุวัฒนธรรมใกล้กัน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
3. ความโดดเด่น ในอั ต ลั กษณ์แ ละวัฒ นธรรมมลายูแ ละอิส ลามในพื้ นที่ ตั้ง ของ
สถาบันอุดมศึกษา ทาให้ง่ายต่อการสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรอิสลามศึกษาทุกระดับที่
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ทั้งภายในสถาบันและกับสถาบันการศึกษาระดับอื่นๆ
4. การที่หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ถือเป็นการ

มาก
Mean = 4.19
มาก
Mean = 4.71
มาก
Mean = 4.38
มาก
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สร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสที่ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
5. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่มมีนโยบายเพื่อสนับสนุนหรือเสริมสร้างความร่วมมือในการดาเนินงานต่างๆ กับ
สถาบันอุดมศึกษามากขึ้น

Mean = 4.62
มาก
Mean = 3.95

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโอกาส
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสื่อการเรียนรู้ได้กว้างขวาง
2. ความพยายามสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบันในประเทศอาเซียนที่มีคนชาติพันธุ์มลายูเป็นส่วนใหญ่ (เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย และบรูไน) เช่น การจัดหลักสูตรร่วมกันในรูปแบบหลักสูตรปริญญา 2 ใบ หรือการจัดทาหลักสูตร
ร่วมแบบ 2+2 หรือ 1+3 อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
3. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น มีการจัดตั้งสานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ เพื่อดูแลเขตพื้นที่การศึกษา 13 แห่ง ในพื้นที่ และการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษา มัธยมศึ กษาในเขตจังหวัดชายแดนใต้ สาหรับโรงเรียนสายสามัญของรัฐและเอกชน
รวมถึงโรงเรียนสอนศาสนา เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติก็จะช่วยเสริมพื้นฐานนักเรียนก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
4. แรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในเรื่องของทุนอุดหนุนและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อพัฒนาการดาเนินภารกิจ
5. รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ทาให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
6. การมีโจทย์ที่ท้าทายสาหรับการทางานวิจัยมากขึ้น
7. ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเห็นความสาคัญของการศึกษามากขึ้น
8. เยาวชนส่วนหนึ่งในพื้นที่ไม่ยอมออกนอกพื้นที่ เนื่องจากไม่พร้อมที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่
แตกต่าง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จึงเป็นที่ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่
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ตาราง 1 (ต่อ)
สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

(การวิจัยเอกสารและเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT)

(ระดับความเห็นด้วย)

ความเสี่ยง (Threats)
1. สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือมีข้อจากัด
ในความร่ ว มมือระหว่างกัน ของสถาบั น อุดมศึกษาในพื้นที่ ต่างพื้นที่ และระหว่าง
ประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย หรือนักศึกษา เป็นต้น
2. ประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอดีตสะท้อนว่ารัฐพยายามครอบงา
วัฒนธรรมมลายูโดยใช้นโยบายผสมกลมกลืนทางการศึกษา ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ไม่ไว้วางใจและไม่ยอมรับในระบบการศึกษาในพื้นที่
3. การไม่ยอมรับการเรียนการสอนสายสามัญและการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ระดั บ การศึ ก ษาที่ เ ป็ น ฐานส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา ทาให้ยังไม่เกิดความสอดคล้องต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
4. นโยบายทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการดาเนินภารกิจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ
รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษา ยังเป็นนโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานกลางที่ส่งตรง
แบบ Top down เพื่อให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด อันเป็นปัญหาระดับ
โครงสร้างที่แก้ไขยาก และทาให้การดาเนินภารกิจหลักไม่สอดคล้องกับพื้นที่
5. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ได้ส่งผลให้หน่วยงานรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเสมอ เช่น การยุบ การจัดตั้ งใหม่ ทาให้การ
บริหารงานขาดความต่อเนื่องและขาดความมีเอกภาพ

มาก
Mean = 4.29
ปานกลาง
Mean = 3.43
มาก
Mean = 3.71

มาก
Mean = 3.76

มาก
Mean = 4.05

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอุปสรรค
1. การเพิ่มขึ้นของจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกือบทุกจังหวัดในภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศ ทาให้
ขาดความหลากหลายในการไหลเวียนของผู้เรียน เกิดวัฒนธรรมเดี่ยวในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบเชิง
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ลบของการขยายโลกทัศน์และการปรับตัวของนักศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นักเรียนที่มีความเก่งทั้งที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ไม่เลือกเข้ามาเรียน
3. คุณภาพของผู้เรียนที่ไม่อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่เนื่องจากค่านิยมของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ก็ยังมีที่ว่าง
เพราะมีนักศึกษาต่างพื้นที่มาเรี ยนน้อย จึงมีที่เรียนรองรับจากภาวการณ์แข่งขันที่ต่า และเมื่อเข้ามาศึกษาก็ไม่
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน
4. การจัดสรรจานวนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
5. สถานประกอบการขนาดใหญ่/ขนาดกลาง รวมถึงแหล่งงานต่างๆ ในพื้นที่มีน้อย ไม่สามารถรองรับบัณฑิตได้
6. ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ประชาชน และชุมชนบางส่วนในพื้นที่ ยังไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา แต่มุ่งให้เรียนด้านศาสนากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในโลกมุสลิม
7. ความเชื่อที่ผิดๆ รวมถึงปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่มีอยู่ในพื้นที่ทาให้ไม่ก่อให้เกิดการศึกษาที่ดีได้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเสนอกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงอุปนัยโดย
อาศัย การตีความจากการสั มภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูล สาคัญจานวน 19 ท่าน และจากการประชุมสนทนา
กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จานวน 6 ท่าน และกลุ่มผู้นาองค์กรนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ จานวน 10 ท่าน เพื่อนาข้อมูลมาสังเคราะห์และจัดทาเป็นร่างกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนาข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาใช้
พิจารณาในการกาหนดกลยุทธ์ด้วย จากนั้น ใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยการสารวจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 354 ท่าน เพื่อสนับสนุนผลการศึกษาเชิงคุณภาพและขอข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ผลการศึกษาสามารถสรุปในรูปแบบตารางได้ดังรายละเอียดในตาราง 2 และ 3
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ตาราง 2 สรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์สาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ

ผ่านการตีความข้อมูล

ระดับความคิดเห็น

กลยุทธ์สาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้
ในเชิงกลยุทธ์
ในทางปฏิบัติ

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ
ในพื้นที่
2.การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
3.การพัฒนาระบบเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนในพื้นที่

4.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะมาเลเซี ย
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
5.การพัฒ นาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายศิษย์
เก่า
6.การมุ่งสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความชานาญเฉพาะด้านในสาขาวิชา
เดียวกัน
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
8.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนา
งานบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่

มาก

มาก

Mean = 4.10

Mean = 3.69

มาก

มาก

Mean = 4.17

Mean = 3.81

มาก

มาก

Mean = 4.13

Mean = 3.69

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.11

Mean = 3.60

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.05

Mean = 3.57

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.10

Mean = 3.52

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.14

Mean = 3.55

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.12

Mean = 3.56
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อย่างต่อเนื่อง
9.ประสานความร่ ว มมือกับ ภาคประชาสั งคม องค์กรภาครัฐ
และเอกชนในพื้ น ที่ เพื่ อ เข้ า ร่ ว มในการก าหนด พั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
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
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
11.จัดโครงการกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายภาคประชาสังคม
12.ส่ ง เสริ ม การจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ
สถาบั นอุดมศึกษาที่มีความเป็น เลิ ศทางวิชาการในสาขาวิช า
เดียวกัน
13.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การจัดทาแผนงานและโครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14.การบูรณาการศาสตร์ในบางสาขาวิชาที่มีความพร้อมและ
เหมาะสม ภายใต้ฐานของความเป็นพหุวัฒนธรรม
15.การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นบางสาขาวิ ช าหรื อ บางส่ ว นที่ มี
ความเหมาะสมผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
16.การสนั บ สนุ น และศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
17.การจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่เป็นการให้บริการแก่ชุมชน
ในพื้ น ที่ เช่ น ศู น ย์ ส าธิ ต และทดลองการเกษตร โดยเป็ น
หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนด้วย
18.การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นการสร้างหลักสูตรหรือ

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.00

Mean = 3.45

มาก

ปานกลาง

Mean = 3.86

Mean = 3.32

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.02

Mean = 3.58

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.08

Mean = 3.53

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.06

Mean = 3.55

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.12

Mean = 3.60

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.11

Mean = 3.62

มาก

มาก

Mean = 4.20

Mean = 3.70

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.18

Mean = 3.65

มาก

ปานกลาง
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องค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการจัดการแบบใหม่ให้แก่ชุมชนในพื้นที่

Mean = 4.09

Mean = 3.55

19.การช่วยจัดหาทุนการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบริการ
ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.14

Mean = 3.58

มาก

มาก

Mean = 4.45

Mean = 3.95

มาก

มาก

Mean = 4.23

Mean = 3.77

มาก

มาก

Mean = 4.10

Mean = 3.67

มาก

มาก

Mean = 4.21

Mean = 3.71

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.03

Mean = 3.52

มาก

มาก

Mean = 4.20

Mean = 3.76

มาก

มาก

Mean = 4.15

Mean = 3.67

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.24

Mean = 3.64

มาก

มาก

20.ส่ งเสริ มให้ นั ก ศึกษามี ทักษะด้ านภาษาอัง กฤษและภาษา
มลายู
21.การปรับปรุง พัฒนาและจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับทั้งความต้องการของพื้นที่และความต้องการ
ของสังคมในภาพกว้าง
22.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่โดดเด่นแตกต่างจาก
พื้นที่อื่น
23.การศึ ก ษาความต้ อ งการของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น
แนวทางสู่การสร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ
24.พัฒนาการจัดสรรภาระงานของบุคลากรเพื่อให้มีโอกาสใน
การทางานเชิงพัฒนาภายนอกสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น
25.พัฒนาหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้ออกภาคสนามหรือลง
พื้นที่มากขึ้น
26.การเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยและเรียนรู้จากปัญหาเชิง
พื้นที่เป็นฐาน
27.มุ่ง เน้ น ให้ เ กิด ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางในสาขาวิ ช าที่ มี
ความโดดเด่น
28.สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ จั ด โครงการหรื อ
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กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและชุมชนในพื้นที่

29.สนั บ สนุ น การวิ จั ย เชิ ง สหสาขาวิ ช าที่ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม
30.การส่ งเสริ มบทบาทการทางานขององค์กรหรือกลุ่ มภาค
ประชาสังคม โดยสถาบัน อุดมศึกษาในพื้นที่เป็นแกนหลั กใน
การประสานกิจกรรมเพื่อสะสมและสร้างเป็นองค์ความรู้
31.ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่

32.ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ไ ปร่ ว มเรี ย นหรื อ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และดึงนักศึกษา
จากต่างประเทศเข้ามาอยู่
33.สร้ า งระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล ทางด้ า นอิ ส ลามศึ ก ษา
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรั บรองความถูกต้องในเชิงที่เป็น
เนื้อหา
34.การจั ดตั้งศูน ย์ ศึกษาวิจั ย ความเป็ น อัตลั กษณ์ของพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
35.การจัดสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษา เพื่อกระตุ้นและ
เปิดมุมมองแห่งความรู้ของสังคมมุสลิมแก่ผู้สนใจ ยังช่วยให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
36.การจั ดสัมมนาทั้งระดับ ชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้ นที่ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
37.การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนชุมชน
ให้เกิดอาชีพ มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และมีอาชีพเสริม

Mean = 4.37

Mean = 3.94

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.15

Mean = 3.65

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.03

Mean = 3.64

มาก

มาก

Mean = 4.16

Mean = 3.67

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.12

Mean = 3.41

มาก

มาก

Mean = 4.22

Mean = 3.69

มาก

มาก

Mean = 4.20

Mean = 3.71

มาก

มาก

Mean = 4.15

Mean = 3.89

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.18

Mean = 3.64

มาก

มาก

Mean = 4.24

Mean = 3.75
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38.การพัฒ นาระบบการรั บ นักศึกษาและเงื่อนไขพิเศษต่างๆ
เพื่ อ เปิ ด โอกาสในการเข้ า ถึ งการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย นและ
ประชาชนในพื้นที่
39.ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์และส่งผลกระทบในเชิง
บวกต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนและท้องถิ่นใน
พื้นที่

มาก

มาก

Mean = 4.08

Mean = 3.73

มาก

มาก

Mean = 4.23

Mean = 3.72

ตาราง 3 สรุปเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ

ผ่านการตีความข้อมูล

ระดับความคิดเห็น

ลักษณะรูปแบบสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในเชิงรูปแบบ
ในทางปฏิบัติ
1.เน้ น พัฒ นาไปด้ว ยกัน มีการกาหนดโจทย์ใหญ่ร่ว มกัน ของ
สถาบันที่อยู่ในพื้นที่ว่าแต่ละสถาบันจะมุ่งเน้นหรือมีความโดด
เด่นไปในเรื่องอะไรหรือด้านไหน และต้องร่วมกาหนดอนาคต
ด้วยกันว่าแต่ละสถาบันจะไปข้างหน้าอย่างไร โดยจะต้องมอง
ภาพอนาคตให้ชัดเจนว่าแต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นจะไปสู่
ตรงไหน
2.ทาให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสมบูรณ์แบบที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกระดับสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่มาจานวน 1 มหาวิทยาลัย โดยมีทุกอย่าง
ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ที่สุ ดอยู่ภ ายในสถาบั น และส่งเสริมให้ เป็น
สถาบันขั้นสูงของประเทศ และติดอยู่ใน World Ranking และ
ใ ห้ ส ถ า บั น ที่ มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ แ บ บ นี้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง พ า ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
3.การบริหารที่ต้องมุ่งเน้นให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พื้น ที่ มีความคมชัดแบบเฉพาะทางตามความโดดเด่นที่มีอยู่
แล้วของแต่ละสถาบัน และทาให้ความคมชัดแบบเฉพาะทาง
และความโดดเด่นนั้ นสามารถตอบโจทย์เรื่องการผลิ ตในเชิง

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.31

Mean = 3.63

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.12

Mean = 3.26

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.25

Mean = 3.60
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เศรษฐกิจของพื้นที่ได้
4.การบริ ห ารที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่
เติบโตขึ้นโดยมีความรู้ด้านอิสลามและภาษามลายูเป็นฐานส่วน
หนึ่งที่มีความสาคัญตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน
5.การบริหารที่มีองค์กรเพิ่มเติมขึ้นมา โดยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด การพู ด คุ ย หรื อ ปรึ ก ษาหารื อ และแสดงความ
คิดเห็นต่างๆร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เช่น สภาคณบดี สภาอธิการบดี หรือสภาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
6.ลักษณะการบริห ารแบบภาคีเครื อข่ายกับองค์กรหรือกลุ่ ม
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน โดยสถาบันอุดมศึกษาต้อง
เปิดพื้นที่กลางสาหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรลักษณะนี้
7.มุ่งสู่กระบวนการพัฒนาและการจัดทาหลักสูตรปริญญา 2 ใบ
ในลักษณะการจัดทาหลั กสูตรร่วม เรีย น 2 ประเทศ ได้ 2
ปริญญา ให้ครอบคลุมในหลักสูตรที่มีความพร้อมและมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะกับประเทศในอาเซียน
8.ลักษณะการบริหารที่ต้องมุ่งเน้นกระบวนการและดาเนินงาน
ที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสากล
ควบคู่ ไปกั บ การสร้ างการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกับ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่
9.เน้นสร้างเครือข่ายการบริหารภายใต้การแข่งขันบนฐานของ
ความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน เช่น เครือข่ายการบริหารด้าน
อิสลามศึกษา เพื่อร่วมกันกาหนดว่าแต่ละสถาบันจะเน้นจุดเด่น
ของอิสลามศึกษาให้มีความแตกต่างในประเด็นย่อยๆได้หรือไม่
10.มีการจัดตั้งคณะทางานร่วมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
โดยมี ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เป็ น
แกนกลางหลั ก ในการด าเนิ น งานของคณะท างานร่ ว มเพื่ อ
ขับเคลื่อนการทางานในส่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน

มาก

มาก

Mean = 4.20

Mean = 3.74

มาก

มาก

Mean = 4.24

Mean = 3.71

มาก

มาก

Mean = 4.22

Mean = 3.67

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.06

Mean = 3.49

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.28

Mean = 3.65

มาก

ปานกลาง

Mean = 4.08

Mean = 3.62

มาก

มาก

Mean = 4.08

Mean = 3.69
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแยกอภิปรายผลตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมในภาพรวมเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดังรายละเอียดในสรุปผลการวิจัยข้างต้น อันเป็น ข้อมูลส่วนหนึ่งสาหรับกาหนดกลยุทธ์และรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังที่ ทศพร ศิริสัมพันธ์
(2539: 55-57) ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ว่าเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการกาหนดกลยุทธ์ โดย
องค์กรต้องนาข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมมาใช้
ประโยชน์เพื่อพิจารณาและตัดสินใจกาหนดหรือพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ David (2007: 77-117,
215) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ว่าเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กรเพื่อนามาสู่การพัฒนา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างก็มีการกาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และความเสี่ยงของแต่ละสถาบัน แต่ภายใต้บริบทปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ จึงนามาสู่การศึกษาสภาพแวดล้อม
ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะการวิเคราะห์ในภาพรวมเชิงพื้นที่ อันจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารร่วมกันในเชิงพื้นที่
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งกลยุทธ์ถือเป็น วิธีการหรือแนวทางที่นาไปสู่การดาเนินงานขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อ
ความสาเร็จในการจัดการองค์กรภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สามารถรอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังที่สัญญา
สัญญาวิวัฒน์ (2550: 131) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับกลยุทธ์ไว้ว่าเป็นวิธีการหรือแนวทางอันเป็นวิธีที่คาดว่าจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการทั่วไป ซึ่งถือเป็นวิธีการที่นามาใช้เพิ่มเติมจากวิธีการปกติ ฉะนั้นจากการศึกษาครั้ง
นี้ผ่านวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณก็พบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันถือเป็นแนวทางการดาเนินงานที่นาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินภารกิจ
ของสถาบัน ช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับอัต ลักษณ์และความ
ต้องการของท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจและลดระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน
พื้น ที่ และมีบ ทบาทในการผลั กดันให้ เกิดสั งคมทางการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้มิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความเป็นสังคมพหุลักษณ์ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ทั้ง 39 กลยุทธ์ ดังรายละเอียดในสรุป
ผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ต่ า งๆที่ ไ ด้ มี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของ สมชาย พันธเสน (2552: 241-246) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
บริหารมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในทศวรรษหน้า: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า (1)
กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การจัดทาหลักสูตรโดยรวมศาสตร์หลายๆ ศาสตร์เข้าร่วมกันให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้านอุตสาหกรรมและการตลาด การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้และใช้การวิจัย
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เป็นฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาและเน้นวิธีคิดรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น (2) กลยุทธ์ด้านการ
วิจัย ได้แก่ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (3) กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความคิด/ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นาชุมชนให้สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง เป็นต้น ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นลักษณะการบริหารที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาได้ พัฒนาคุณภาพและการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วย
สร้างความเข้าใจและลดระดับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้
เกิดสังคมทางการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นสังคมพหุลักษณ์ มี
ลักษณะรูปแบบ 10 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบดังรายละเอียดในสรุปผลการวิจัย ข้างต้นพบว่า สอดคล้องและ
อยู่ ภ ายใต้ แ นวคิ ด ลั ก ษณะรู ป แบบการบริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในลั ก ษณะต้ ม ย ากุ้ ง โมเดลของ ไ พฑู ร ย์
สินลารัตน์ (2554: 58) ที่ได้อธิบายไว้ว่าต้มยากุ้งถือเป็นอาหารไทยที่มี การปรุงโดยใช้วัสดุและสิ่งของตามพื้นที่
ของท้องถิ่น ต้องใช้เทคนิคและฝีมือในการปรุง สามารถปรุงรสได้ตามบุคคลในแต่ละพื้นที่และแต่ละประเทศ
ต้องการได้ ส่วนการเตรียมและปรุงต้มยากุ้งก็ต้องใช้ความคิดริเริ่ม ผลงาน และฝีมือเป็นเรื่องสาคัญ และยัง
สามารถทาให้เกิดความหลากหลายขึ้นได้ หากเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยก็เช่นกัน ควร
บริหารงานที่มีรูปแบบโดยคานึงถึงท้องถิ่น สร้างความหลากหลาย มีความคิดริเริ่มและรู้จักสร้างสรรค์ มุ่งสร้าง
คุณค่าและใช้ประโยชน์ได้ มุ่งพัฒนาแนวคิด กิจกรรม และสร้างผลงานไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โดยมุ่งเน้นการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะต้มยากุ้งโมเดล ซึ่งแนวคิดต้มยากุ้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกัน ที่จะต้องคานึงถึงรูปแบบการบริหารที่จะเป็น
กลไกที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้เกิดสังคมสันติสุขภายใต้มิติของสังคมที่หลากหลากทางวัฒนธรรมใน
พื้นที่และความซับซ้อนในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นสังคมพหุ
ลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะรูปแบบทั้ง 10 รูปแบบข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของสานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2546:
5-22) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ซึ่งผลการศึกษาในส่วนด้าน
รูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่ารูปแบบเครือข่ายหรือภาคี เป็นรูปแบบการบริหาร
และการจัดการประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ โดยรูปแบบองค์กรที่เน้น
เครือข่ายหรือภาคีจะมีลักษณะที่มีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา มีการแบ่งปันและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เน้นการทางานเป็นทีม
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การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของพนักงาน
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
วราภรณ์ ไท้สุวรรณ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของพนักงาน
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ ของพนั ก งานสายออกบั ต รธนาคาร ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค ค ล ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับตาแหน่งงาน และฝ่ายงานในสังกัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จานวน 275 คน ทาการทดสอบสมมุติฐานด้วยค่ าสถิติ T-Test และF-Test
(One-Way ANOVA) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาพบว่า
1. พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์แห่ง
การเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าพนักงานมี ความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการจัดการความรู้ ด้านการเอื้ออานาจ
ให้แก่สมาชิกในองค์กร และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตามลาดับ
2. พนั กงานสายออกบั ตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยส่ ว นบุคคลด้านเพศ
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบความแตกต่างเพียงด้านเดียว ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
3. พนั กงานสายออกบั ตรธนาคาร ธนาคารแห่ งประเทศไทยที่มีอายุต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบความแตกต่าง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์ กร การจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4. พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุงานต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบความ
แตกต่างเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05
5. พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีระดับตาแหน่งงานต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบความแตกต่าง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านการเอื้ออานาจให้แก่สมาชิกในองค์กร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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6. พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีฝ่ายงานในสังกัดต่ างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน
คาสาคัญ: การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ผนวกกับการแข่งขัน
ทางธุร กิจที่มีความรุน แรง ทาให้องค์กรปั จจุบัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือเอกชน จาเป็นต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่การแข่งขันสูง องค์กรใดก็ตามหากต้องการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน องค์กรนั้นจะมีการปรับตัวให้มีลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ที่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ (สาริน. 2547, น.12)
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการที่จะ “เป็นองค์กรชั้นนาของโลกใน
ด้านการผลิตและการบริหารจัดการธนบัตร” โดยมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตธนบัตรให้ก้าวล้านาสมัยด้วย
เทคโนโลยีชั้นนา รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการธนบัตรเพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้า และ
สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ธนบัตรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
การที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้
ข้างต้นได้นั้น องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นศูน ย์รวมแห่งทักษะและ
ประสบการณ์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ที่ทุกคนในองค์กรสามารถสืบเสาะค้นหาได้ตลอดเวลา
ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เพาะบ่มอยู่ในตัวบุคคล สะสมอยู่ในตาราหนังสือ และแฝงอยู่ในทุก ๆ ที่ในองค์กร การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มี ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้ การส่งผ่านความรู้
การแบ่ ง ปั น ความรู้ แ ละการสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิด นวั ต กรรมอย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ และ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร อันจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลของสายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทยสู่การเป็นองค์กรชั้นนาของโลกในด้านการผลิตและการบริหารจัดการธนบัตร
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
กาหนดเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภายในองค์กร มีการจัดการความรู้
และสร้ า งบรรยากาศที่เอื้ อต่ อการเรี ย นรู้ ของพนัก งานอย่ างต่ อเนื่ อง มีการนาเครื่องมือต่ าง ๆ มาใช้ เพื่ อ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแบ่งปันประสบการณ์
(Knowledge Sharing) การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) การประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Morning Talk) การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research Project)
การทางานเป็นกลุ่ม (Team Work) เป็นต้น
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว การจะก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนาของโลกได้นั้น องค์กรจะต้องสร้างและ
สนับสนุนบรรยากาศภายในให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทาให้ทุกคนภายในองค์กรสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน มีระบบการจัด การความรู้ที่ดี สายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงต้องมีการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคจองการเรียนรู้ภายใน
องค์กร สาหรับการพัฒนาต่อไป รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยส่ว นบุคคล ด้านเพศ อายุ อายุงาน ระดับตาแหน่งงาน
และฝ่ายงานในสังกัด ที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนด้านกลยุทธ์องค์กร
อันจะนาไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรชั้นนาของโลกอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายออก
บัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับ
ตาแหน่งงาน และฝ่ายงานในสังกัด
3.
สมมติฐานการวิจัย
พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะ
มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร
ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับตาแหน่งงาน ฝ่ายงานในสังกัด และตัวแปรตามที่เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ พลวัตแห่งการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนองค์กร การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี การเอื้ออานาจให้แก่สมาชิกในองค์กร
2. ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งคือ พนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 880 คน ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ โรงพิมพ์
ธนบัตร จานวน 459 คน ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร จานวน 296 คน ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน จานวน 39 คน
ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ จานวน 67 คน ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล จานวน 19 คน ทาการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
โควตา ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 275 คน
3. วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ข อความอนุ เ คราะห์ หั ว หน้ า ส่ ว นงานในการแจก
แบบสอบถามตามจานวนที่สุ่มตัวอย่างไว้ จานวน 5 ฝ่ายงาน และดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังฝ่ายงาน
ต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่ องมือ เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี Cronbach’s Alpha ได้ค่า Alpha = 0.91
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศชายมากว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 ขึ้นไป มีจานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60 ด้านอายุงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุงานมากกว่า 15 ปี เป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด มีจานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 ด้าน
ตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นระดับเจ้าหน้าที่มากที่สุด มีจานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของพนักงานสายออกบัตร
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) และการเอื้ออานาจให้แก่สมาชิกในองค์กร
( = 3.57) ตามลาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ( = 3.49)
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติ T-Test และค่าสถิติ F-Test (One-Way
ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานสายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับ
ตาแหน่งงาน และฝ่ายงานในสังกัด
ระดับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ฝ่ายงาน

เพศ

อายุ

อายุงาน

ตาแหน่ง
งาน

ในสังกัด

1. พลวัตแห่งการเรียนรู้

X

X





X

2. การปรับเปลี่ยนองค์กร





X



X

3. การจัดการความรู้

X



X

X

X

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

X







X

5. การเอื้ออานาจให้แก่สมาชิกในองค์กร

X

X

X



X

X



X



X

ภาพรวม

 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
 ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
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อภิปรายผลการวิจัย
พนักงานสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ ทั้ง ในภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ในระดั บ มาก โดยเฉพาะด้ า นพลวั ตแห่ งการเรี ย นรู้ ที่ พนั ก งานให้
ความสาคัญของการเรียนรู้และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Peter Senge (1990) ได้
กล่าวว่า บุคลากรในองค์กรนั้นมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสร้างผลงานที่เป็นความปรารถนา
เป็นสิ่งที่ซึ่งมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตแบบแผนการคิด ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ
ได้อย่างอิสระ และเป็นสิ่งซึ่งสมาชิกขององค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงวิธีการที่จะเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น
และวิธีการที่จะเรียนรู้ ไปด้วยกันทั้งองค์กร นอกจากนี้ พนักงานยังมีความกระตือรืนร้นในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยความเต็ม
ใจ ไม่บิดเบือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด วินัย 5 ประการ ของ Peter Senge (1990) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในองค์การโดยอาศัยความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนา
ความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น เรียกว่าการอาศัยความสามารถของสมาชิกแต่ละ
บุคคล องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดได้เมื่อมีการรวมพลัง ของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การเป็นการรวมตัวของ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สูงซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์กันอย่าง ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอายุ พบว่า พนักงานอายุที่ต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่ต่างกัน แต่ในด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และด้านการเอื้ออานาจให้แก่สมาชิกในองค์กร กลับ
พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และการเอื้ออานาจให้แก่สมาชิกในองค์กรที่ไม่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความใฝ่รู้ที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการทางานร่วมกัน
เป็นทีมซึ่งสนับสนุนบรรยากาศของการเรียนรู้โดยได้ รับมอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบและความสามารถ
ส่วนบุคคล ทาให้แต่ละคน มีความกระตือรือร้นจะให้ทางานเพื่อ มุ่งผลสาเร็จร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มานิดา ลือสายวงศ์ (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับดี โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านพลวัตการ
เรี ย นรู้ ด้า นการเพิ่ ม อานาจบุ คคล ด้า นการจั ดการความรู้ ด้า นการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี และด้า นการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรตามลาดับ
3. จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จาแนก
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุความเป็ น องค์กรแห่ งการเรี ย นรู้ ของโรงเรียน กับข้อมูล เชิงประจักษ์ และเพื่อทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน
ผลการวิจั ยพบว่ า โมเดลเชิงสาเหตุความเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนประกอบด้วย ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านวิสั ยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
โรงเรี ย น และปั จ จั ย ด้า นทรั พยากรสารสนเทศที่ส นับสนุ นการเรียนรู้ ส่ งอิทธิพ ลทางอ้อ มผ่ านปั จจัยด้า น
วัฒนธรรมองค์กร และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนรวมสูงสุดได้แก่
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านทรัพยากรและสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการภายใน และปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ตามลาดับ
4. จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านระดับตาแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มีระดับตาแหน่งงานต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน แต่ในด้านการจัดการความรู้ กลับพบว่า พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็น ว่า การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการที่หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกฝนทักษะ มีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ และมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ซึ่งทุกคนในองค์กรได้รับอย่างเท่าเทียม ทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบข้ อสังเกตว่า พนักงานที่มีระดับตาแหน่งสูง (ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป)
มีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูงกว่าพนักงานที่มีระดับอื่น ๆ ทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน ซึ่งผู้วิจัย มีความเห็น ว่าเป็ น สิ่งที่ดี ที่ผู้บริห ารเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน (Role Model) ในการ
วางรากฐานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ
(2542) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในการพัฒนา
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา เขต
การศึกษา 9 จากปัจจัยการบริหารต่าง ๆ ควรเป็นการพัฒนาอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจาก
การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นก่อน จากนั้นภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารก็จะส่งผลต่อการพัฒนาในอีกหลาย ๆ ด้านตามมา ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่
ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีใจใฝ่เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น จะช่วยให้ สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับงานเขียนของ Peter Senge
(1990)ในผลงานที่ใช้ชื่อว่า The Fifth Discipline : The Art And Practice of Learning Organization ที่
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ทาการสังเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ในการเผยแพร่แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ กล่าวว่า เนื่องจาก
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องสร้างขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ในการจัดการ
หรือแสวงหาโอกาสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Generative Learning) ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้ว ยความ
เชื่อที่ว่า “คนยิ่งเรียนรู้ ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป” และองค์กรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะ
เติบโต และพัฒนาต่อไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด
5. จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านฝ่ายงานในสังกัด พบว่า พนักงานที่อยู่ต่างสังกัดฝ่ายงานกัน มีความคิดเห็นต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความคิดเห็นต่อการป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้แตกต่างกันก็ต่อเมื่อ มีอายุ ประสบการณ์การทางาน และระดั บตาแหน่งงานที่ต่างกัน อาจ
เนื่ องมาจาก การรั บรู้ แนวคิด มุมมองที่ต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ที่เพิ่มพูน หน้าที่ความรับผิดชอบที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิด ของ อภันตรี รอดสุทธิ (2541,
น.12-13) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรซึ่งคนในองค์กรได้ขยายขอบเขตความสามารถของคน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ
ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกทุก ๆ คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงในความคิด ภูมิ
ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ควรเพิ่มในเรื่องความกระตือรือร้นในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยความเต็มใจและไม่บิดเบือน โดยการสร้างบรรยากาศ สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรที่
กระตุ้นให้ทุกคนมีความกระตือรือร้ นในการมีส่ วนร่วม โดยการกาหนดให้ การเรียนรู้เป็นกุญแจส าคัญไปสู่
เป้าหมายและความสาเร็จขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมองข้อผิดพลาด
เป็นแรงผลักดันให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปิดเผยปัญหาและข้อผิดพลาด เพื่อจะได้เรียนรู้จากสิ่ง
เหล่านั้นร่วมกัน มีการให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการ
ใส่ใจในการพัฒนาพนักงานทุก ๆ ด้าน
2. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ควรเพิ่มในเรื่องของการให้รางวัลหรือชมเชยพนักงานและทีมงานที่มีการ
เรียนรู้ และช่วยให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ในงาน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน โดยการให้รางวัลกับการเรียนรู้ทั้ง
แบบเป็นรายบุคคล และแบบเป็นทีม โดยให้รางวัลแก่การกระทาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ขององค์กร ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม เช่น การประกาศเกียรติคุณของผู้ที่มีผลงานดีเด่นประจาปี ในด้านการขวนขวายหา
ความรู้ การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาความคิดใหม่ ๆ การสอนงาน การถ่ายโอนความรู้ให้สมาชิกในทีม
และนอกทีม และมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง
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3. ด้านการจัดการความรู้ ควรเพิ่มในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้น
ให้มีการสื่อสารสองทางในลักษณะ 2 Way Communication เช่น การให้ความสาคัญกับการจัดการประชุม
ทั้งแบบที่เป็น ทางการระหว่างระหว่างผู้ บริ หารกับพนักงาน และแบบไม่เป็นทางการระหว่างทีมงาน เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การสร้างบรรยากาศสบาย ๆ ในการพบปะสังสรรค์ เช่น มุม
กาแฟ การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เช่น สิ่งที่ได้รับจากการดูงาน หรือการอบรม
สัมมนา
4. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ควรเพิ่มในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจน
เครื่องมือให้ทันสมัย ปรับใช้กับงานได้ มีการฝึกฝนให้พนักงานเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้งาน เช่น
พัฒนาระบบ DRM (Document and Records Management) มาใช้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบ
อิเลคทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบ KM-Blog และ KM-Web มาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ให้สามารถสืบค้นได้
ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมการนาระบบ BYOD (Bring Your Own Device) ซึ่งถือเป็นแนวคิดสาคัญที่องค์กร
อนุญาตให้พนักงานนาอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ที่ ทางานได้ และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายขององค์กรได้ ซึ่ง
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทางานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
5. ด้านการเอือ้ อานาจให้แก่สมาชิกในองค์กร ควรเพิ่มในเรื่องของการกระจายอานาจจากส่วนกลาง และมอบ
อานาจตามสัดส่วนหน้าที่รับผิดชอบ และความสามารถของแต่ละคน โดยทาการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ให้ตรงตามความสามารถและให้มีข้อจากัดต่าง ๆ น้อยลง ซึ่งจะเป็นผลให้
ความรู้ความคิดต่าง ๆ สามารถไหลเวียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัดข้อจากัดและขั้นตอนการ
ทางานที่ไม่จาเป็นออกไป เปิดโอกาสให้พนักงานดาเนินการตามความคิดริเริ่มของตนเอง
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. ควรศึกษาตัวชี้วัดความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อวัดความสาเร็จในการนาแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้มาปฏิบัติในองค์กร
2. อาจจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการทา Focus Group ในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่ การประปานครหลวง
กุลนที เยาวรักษ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
ของพนักงานในสานักงานใหญ่ การประปานครหลวง ตามกรอบแนวคิดของ Richard L.Daft เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan จานวน
260 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวง
ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบราชการอยู่ในระดับมาก สาหรับด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ
แบบเครือญาติ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ และวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว อยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ เมื่อทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทางาน พบความแตกต่าง
ตัวแปรด้านเพศของวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จและแบบปรับตัวที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และพบ
ความแตกต่างตัวแปรด้านอายุ ระดับการศึกษา และอายุการทางานของวัฒนธรรมองค์การแบบราชการกับ
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: การรับรู้ วัฒนธรรมองค์การ
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
กิจ การประปา เป็น กิจ การที่มีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหากรุณ าธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงตระหนักว่าน้าสะอาดมีความสาคัญต่อสุขอนามัยของพสกนิกร
จึงได้มีพระบรมราชโองการดารัสเหนือเกล้าฯ ประกาศกาหนดจัดการประปา เมื่อปี พ.ศ. 2440 ให้จัดทาน้า
บริโภค โดยขุดคลองส่งน้าจากบริเวณคลองเชี ยงรากมาถึงคลองสามเสน และตั้งโรงกรองน้าขึ้นที่สามเสน
ดาเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2452-2457 แล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 6) และทรงเสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิด “การประปากรุงเทพฯ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2457 มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงาน และได้ขยายการจาหน่ายไปยังฝั่ง
ธนบุ รี ต่ อ มาได้ มี ก ารรวมและโอนกิ จ การประปาไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยรั ฐ บาลได้ อ อก
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พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ให้โอนกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี
การประปาเทศบาลนครธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกัน เรียกว่า การ
ประปานครหลวง (กปน.) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 คือสารวจ จัดหาแหล่งน้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้าดิบเพื่อใช้ในการ
ประปา ผลิต จัดส่งและจาหน่ายน้าประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยแบ่ง
พัฒนาการออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคสร้างตัว ยุคพัฒนา และยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากพัฒนาการของ กปน. จะ
เห็นได้ว่าเป็นการมุ่งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะประสบผลสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยสาคัญ การที่บุคคลจะกระทาการ
ใดๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นั้น จาเป็นต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเมื่อบุคคลในองค์การมาอยู่รวมกัน
จานวนมาก ทาให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ แต่สิ่งที่เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านค่านิยมในองค์การ คือ “วัฒนธรรม” เพราะวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดบทบาท หน้าที่ของบุคคลใน
องค์การ สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ แต่ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ กระตุ้น และปรับตัวของบุคคลใน
องค์การอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
สาหรับแนวคิดของ Richard L.Daft (1999) ได้นาเสนอรูปแบบของวัฒนธรรม โดยแบ่ง
วัฒนธรรมออกเป็น 4 แบบ คือ 1. วัฒนธรรมแบบราชการ จะมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมภายในและมีลักษณะ
คงที่ มีค่านิยมเน้นความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ระเบียบ คาสั่ง กฎเกณฑ์ การเชื่อฟัง ทาตาม
คาสั่ง ทาตามกฎระเบียบ 2. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ มุ่งเน้นตอบสนองสภาพแวดล้อมภายใน และเน้น
การยืดหยุ่น พนักงานจะมีลักษณะเหมือนความสัมพันธ์กันภายในครอบครัว ค่านิ ยมที่มุ่งเน้นคือความ
ร่ ว มมือ คานึ งถึงผลกระทบที่มีต่อพนั ก งานและลู กค้ า เน้นระบบเป็นธรรมและการตกลงร่ว มกัน 3.
วัฒนธรรมแบบมุ่งความสาเร็จ จะมีลักษณะที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน ผู้นาองค์การจะมุ่งเน้นความสาเร็จใน
เป้าหมายเฉพาะอย่าง 4. วัฒนธรรมแบบปรับตัว มุ่งเน้นกลยุทธ์แ ละค่านิยมที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนอง
สภาพแวดล้อมภายนอก พนักงานจะมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถที่จะตัดสินใจได้โดยอิสระ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ผู้ นาองค์การต้องสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงโดยกระตุ้นเร่งเร้า จูงใจ
พนักงาน สร้างสรรค์ระบบการบริหารค่าตอบแทนใหม่ๆ มีการทดลอง และมีการเสี่ยง
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดของ Richard l.Daft (1999) เป็นกรอบการศึกษา
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน โดยมุ่งศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และเปรียบเทียบ
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การตามคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้วางแผน พัฒนา
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแนวทางเสริมสร้างความแข็งแกร่งในวัฒนธรรมองค์การของ
การประปานครหลวงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล
-

วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวง

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อายุการทางาน

-

แบบราชการ
แบบเครือญาติ
แบบมุ่งผลสาเร็จ
แบบปรับตัว

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุ
การทางาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่ การประปา
นครหลวง แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประชากร และด้านเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด้านประชากร
ประชากรเป้ าหมายที่กาหนดในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่การ
ประปานครหลวง มาจาก 4 สายงาน คือ สายงานผู้ว่าการ จานวน 222 คน สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
จานวน 310 คน สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) จานวน 146 คน และสายงานรองผู้ว่าการ (แผนและ
พัฒนา) จานวน 90 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 768 คน
1.2 ด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง ตามกรอบแนวความคิดของ Richard L. Daft (1999) โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์การ
ออกเป็ น 4 ด้าน ซึ่งในแต่ละแบบนั้น มุ่งเน้นค่านิยมที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1. วัฒ นธรรมองค์การแบบ
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ราชการ 2. วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบเครื อ ญาติ 3. วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบมุ่ ง ผลส าเร็ จ และ 4.
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในสานักงานใหญ่การประปานครหลวงมาจาก
4 สายงาน คือ สายงานผู้ว่าการ จานวน 222 คน , สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร) จานวน 310 คน , สายงาน
รองผู้ว่าการ (การเงิน) จานวน 146 คน และสายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) จานวน 90 คน
รวมจานวนทั้งสิ้น 768 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan ซึ่งได้จานวนทั้งสิ้น
260 คน ตามสัดส่วน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ตามแนวความคิดของ Richard L.Daft โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทางาน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการรับรู้ลักษณะวัฒนธรรมองค์การตาม
กรอบแนวคิดของ Richard L.Daft มีจานวนข้อทั้งหมด 28 ข้อ แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ด้าน คือ
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ และ
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง มีวิธีการ และขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.1 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่จะทาการศึกษา ตามกลุ่มตัวอย่าง
สายงานที่เลือกมาในการทาวิจัยในครั้งนี้ เช่น จานวนคนในแต่ละสายงาน เป็นต้น
4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามไปแจก เพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่าง และรวบรวมแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเอง
4.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาแต่ละฉบับ
4.4 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows (Version 11.5)
เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจานวนที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการ
บันทึกข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows (Version 11.5) ซึ่งใช้
ค่าทางสถิติ โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล ดังต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอายุ การทางาน ของพนักงานในส านักงานใหญ่ การประปานครหลวงใช้ส ถิติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2 ศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง ที่มีเพศแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ T – Test
5.4 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ F – Test
5.5 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน เปรียบเทียบความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F – Test
5.6 เปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานในสานักงานใหญ่
การประปานครหลวง ที่มีอายุการทางานแตกต่างกัน เปรียบเทียบความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F – Test
ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานการประปานครหลวง สานักงาน
ใหญ่ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 ปี – 45 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และอายุการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 3 ปี – 10 ปี
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานการประปานครหลวง สานักงานใหญ่
วัฒนธรรมองค์การ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ
3.69
0.84
มาก
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ
3.64
0.77
ปานกลาง
วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ
3.55
0.73
ปานกลาง
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว
3.21
0.85
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ มีการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวงด้านวัฒนธรรมองค์การแบบราชการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.69) สาหรับด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ (ค่าเฉลี่ย = 3.64) วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ (ค่าเฉลี่ย = 3.55) และวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.21) อยู่
ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
อ า ยุ ก า ร
ทางาน
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ
X
√
√
√
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ
X
√
√
√
วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ
√
X
X
X
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว
√
X
X
X
√ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
X ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
จากตารางที่ 2 พบว่า
- เพศ พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จและวัฒนธรรมองค์การ
แบบปรับตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง
- อายุ พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบราชการและวัฒนธรรมองค์การ
แบบเครือญาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง
- ระดับการศึกษา พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบราชการและวัฒนธรรม
องค์การแบบเครือญาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง
- อายุการทางาน พบความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์การแบบราชการและวัฒนธรรม
องค์การแบบเครือญาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง
วัฒนธรรมองค์การ

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ มีการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของการประปานครหลวงเป็นแบบราชการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยสูงสุด = 3.69) ซึ่ง
มากกว่าด้านอื่นๆ อีก 3 ด้าน เนื่องจากการประปานครหลวงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารราชการใน
สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน จนกลายมาเป็นค่านิยม โดยระบบราชการนั้น เริ่มต้นมาจากแนวความคิดของ
Max Weber เป็นผู้บุกเบิก โดยนาเสนอระบบการทางานที่เป็นอุดมคติ ที่เรียกว่า Bureaucracy หรือระบบ
ราชการในปัจจุบันนั่นเอง จุดเด่นของแนวคิดนี้ คือ 1. มีการกาหนดสายการบังคับบัญชาที่มากขั้นตอน 2.
ยึดหลักการบริหารที่อาศัยความมีเหตุมีผล และ ความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน 3. มีการแบ่ง
งานกันทาอย่างเป็นทางการ มีกฎระเบียบ คาสั่งที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 4. การบริหารเน้นเรื่อง
การประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Richard
L.Daft ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การแบบราชการจะมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมภายใน และมีลักษณะคงที่ มี
ค่านิยมที่สาคัญ เช่น การประหยัด การเชื่อฟัง ทาตามกฎและระเบียบ มีความเป็นทางการ
จากงานวิจัยระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานสานักงานใหญ่ การประปานคร
หลวง พบว่า องค์การมีกฎระเบียบและขั้นตอนมากเกินไป ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า การตัดสินใจทุก
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อย่างขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งบางครั้งต้องรอคาสั่งจากหัวหน้างานก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบัติงาน จัดอยู่
ในระดับมาก ส่วนการรับรู้ที่จัดอยู่ในระดับปานกลาง คือ องค์การเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ยึดติดกับการทางานแบบเดิมๆ มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจน
และองค์การมีประสิทธิภาพ คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นเสมอ
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพันนิภา สุขผึ้ง (2550) ซึ่งได้ทาวิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องวัฒนธรรม
องค์การของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัด พบว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบราชการ เน้นการตัดสินใจมักขึ้นอยู่กับผู้อาวุโสกว่าเสมอ ต้องรอคาสั่งจาก
หัวหน้างานก่อน แล้วค่อยลงมือปฏิบัติงาน และงานวิจัยของสุภัทรา เอื้อวงศ์ (2539) ซึ่งได้ทาวิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องวัฒนธรรมองค์การใน
สถาบันการศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาพยาบาล พบว่า วัฒนธรรมองค์การของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล มีค่านิยมที่เน้นในเรื่อง การยึดอาวุโส การปฏิบัติตามคาสั่ง
และพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ มีระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยต่าสุด = 3.21) ซึ่งต่ากว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจาก
พนักงานในองค์การยังไม่ได้รับอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมากนัก การปฏิบัติงานจึงไม่สามารถทาได้
ในทัน ทีเ มื่อ เกิ ด ความจ าเป็ น การบริ ห ารค่า ตอบแทนส าหรับ พนั กงานที่ มีผ ลการปฏิ บั ติง านดี จะได้
ผลตอบแทนสูงกว่าผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากว่าเป้าหมายยังไม่สามารถนามาใช้ ได้จริง เพราะยังใช้ระบบ
การเวียนขั้นอยู่ ไม่ยุติธรรม พนักงานขาดความคิดริเริ่ม ไม่กล้าทาในสิ่งใหม่ๆ เพราะกลัวความผิดพลาด จาก
การวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานการประปานครหลวง มีระดับการรับรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดของวัฒนธรรมด้านนี้ พบว่า องค์การมีการสนับสนุน
ให้ฝึกอบรมพนักงาน และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และ
ด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ องค์การใช้นโยบายสาหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากว่า
เป้าหมาย ทุกคนมีอิสระในการคิดริเริ่ม วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง องค์การกระตุ้นให้พนักงาน
กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง กล้าคิด และทาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ มีอิสระในการทางาน พร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอ
ไม่ พ บความแตกต่ า ง โดยภาพรวมในระดั บ การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของ
พนักงานการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ จาแนกตามตัวแปรด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อายุการทางาน เพราะพนักงานทุกคนทางานอยู่ที่เดียวกัน มีค่านิยมใกล้เคียงกัน แต่เมื่อทดสอบรายด้าน
พบความแตกต่างในตั วแปรเพศ ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จและวัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัว ส่วนตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา และอายุการทางาน พบความแตกต่างที่มีผลต่อระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ และวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ เนื่องจากอายุ ระดับการศึกษา และ
อายุการทางานทีต่ ่างกัน ย่อมทาให้พนักงานมีความคิดเห็น ประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันด้วย
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ข้อเสนอแนะ
วั ฒนธรรมองค์ การของพนั กงานการประปานครหลวง ส านั กงานใหญ่ ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า
วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบราชการมากที่สุด ยึดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ในการดาเนินงาน แต่ควรปรับปรุงการ
พัฒนาด้านเทคโนโยลีเพื่อลดขั้นตอนการดาเนินการมากขึ้น
ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ อยู่ในระดับปานกลาง สิ่งที่ต้องปรับคือ องค์การควรมีความ
ยืดหยุ่นในการทางาน เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว ควบคู่ไปกับความเป็นธรรม การรักษาข้อตกลง
คานึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและลูกค้าเสมอ
ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ความเข้าใจใน
ทิศทางและเป้าหมายขององค์การ พนักงานควรลดการแข่งขันกันทางาน ควรมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทางานร่วมกัน
รู้จักคิดริเริ่ม เพื่อส่งผลให้งานบรรลุตามเป้าหมาย สาเร็จทันเวลา
ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว อยู่ในระดั บปานกลางสิ่ งที่ต้ องปรับปรุง คือ องค์การต้องมี
นโยบายสาหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี จะต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต่า
กว่ าเป้ าหมาย ให้ มี ความยุ ติ ธรรมมากขึ้ น เพื่อเป็นขวัญและก าลั งใจกั บพนั กงานที่ตั้ งใจท างาน ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ พนั กงานมีความกระตือรือร้น รู้จักคิดริเริ่ม วิเคราะห์ และกล้าตัดสินใจทาในสิ่งใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการทางาน สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ถ้าผิดพลาด ก็
ให้ถือเป็นบทเรียน
ดังนั้น ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานการประปานครหลวง สานักงานใหญ่
ในปัจจุบันควรเป็นวัฒนธรรมองค์การแบบแบบมุ่งผลสาเร็จและแบบปรับตัว ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการและแบบเครื อญาติ เพื่ อให้ สามารถแข่ งขั นกั บองค์ การอื่ นได้ โดยมุ่ งพั ฒนาค่ านิ ยมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอกให้มากขึ้น มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เน้นกลยุทธ์และนโยบายการ
ปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นมากกว่าคงที่ มุ่งมั่นตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอกได้รวดเร็วเป็นหลัก นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การให้เป็นแบบมุ่งผลสาเร็จและปรับตัวมากขึ้น เหมาะกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว มีการกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน เน้นการบริหารลูกค้า
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การ คือ
“เป็นองค์การชั้นนาด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้า
ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ให้บริการงานประปา”
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเป็นความเชื่อ เป็นค่านิยม และแบบแผนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจาก
การวิจัยครั้งนี้อาจมองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเข้ามา
ด้วย เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดให้มีการสนทนาเป็นกลุ่ม เพื่อให้มองเห็นเป็นรูปธรรม และได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
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ปฏิรูปสถาบันการเมือง : ปฏิรูปประชาธิปไตยไทย
โดย สถาบันพระปกเกล้า
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การปฏิรูป “องคกร” พรรคการเมือง
สติธร ธนานิธโิ ชติ (สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา)
ณัชชาภัทร อมรกุล (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา)
บทคัดยอ
พรรคการเมื องนั บ เป น สถาบั น การเมือ งที่มีความสํ าคั ญ อย างมากสําหรับ การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตย ดังนั้น การมีพรรคการเมืองที่เขมแข็งยอมเปน พืน้ ฐานของการมีร ะบอบประชาธิปไตยที่
เขมแข็งดวย บทความนี้มุงประเมินความเขมแข็งของพรรคการเมืองไทยโดยใชเกณฑในการพิจารณา 4
ประการ ได แก หลักเกณฑ เรื ่องโครงสรางของพรรคการเมือง หลักเกณฑเรื่องการรักษาวินัย ของพรรค
(party discipline) หลักเกณฑเรื่องการทําใหสาขาพรรคการเมืองเปนกลไกเชือ่ มโยงกับประชาชน และ
หลักเกณฑเรื่องการสนับสนุนทางการเงินใหกับพรรคการเมือง อาศัยการวิเคราะหตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 และการวิเคราะหขอมูลทีเ่ ปนทางการ
ซึ่งเก็บรวบรวมไวโดยกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บทความนี้พบวา
พรรคการเมืองไทยยังมีความไมเขมแข็งอยางนอย 4 ประการ คือ ประการแรก โครงสรางของพรรคการ
เมืองไทยยังเปนแบบ “รวมศูนยอํานาจ” ประการที่สอง พรรคการเมืองไทยยังมีปญหาเรือ่ งการรักษาวินัย
ของพรรค ประการที่สาม สาขาพรรคการเมืองยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะทํากิจกรรมทางการเมือง และ
ประการสุดทาย ผลประโยชนสวนใหญจากการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐตกอยูกับพรรคการเมืองใหญ
เพียงสองพรรค (ขั้วอํานาจ) ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองไทย บทความนี้
เสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 อยางนอย 2
มาตรา คือ มาตรา 38 และมาตรา 78
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รัฐสภาไทยกับการประเมิน : กรณีการประเมินตามตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภาป 2554 และ 2556
คณะผูวิจัยสถาบันพระปกเกลา 1
*
E-mail: Nittaya@kpi.ac.th
0

บทคัดยอ
การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑและตัวชีว้ ัดของสหภาพรัฐสภา เปนการวิจัย
เพื่อประเมินรัฐสภาไทยอันนําไปสูการยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐสภาไทยตามกรอบตัวชี้วัด
ทีเ่ ปนสากลของสหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ (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 ในภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง (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 เมือ่ เปรียบเทียบผลการประเมินในป 2554 และ
2556 พบวา ผลการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ไมมีการเปลีย่ นแปลงจากเดิมมากนัก กลาวคือ ผลประเมินภาพรวม
ทัง้ 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยการทําหนาทีน่ ิติบัญญัติมีคะแนนมากทีส่ ุด สวนความสํานึกรับผิดชอบ
มีคะแนนประเมินต่ําที่สุด คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายซึ่งสงเสริม
ตอการทํ า หน าที ่ความเป น ตัว แทน การตรวจสอบ การทําหนาที่นิติบัญ ญัติ และการเขาไปเกี่ย วของใน
นโยบายระหวางประเทศ รวมถึงควรมีการปรับปรุงระบบสนับสนุนการทํางานของสมาชิกรัฐสภาดวย
คําสําคัญ : การประเมิน รัฐสภา การดําเนินงาน

Abstract
1

คณะผูวิจัย ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ (ที่
ปรึกษา) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (นักวิจัยและหัวหนาโครงการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานวิภา อินทรทัต ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ นางศรีสวุ รรณ พยอมยงค นางสาวนิ ต ยา โพธิ ์น อก นางสาวรั ช วดี แสงมหะหมั ด (นั ก วิ จั ย )
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

1.

บทนํา
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญทีส่ งเสริม การคุม ครองสิทธิ
เสรี ภ าพของประชาชน และการลดการผูกขาดของอํานาจรัฐ โดยสนับ สนุน ใหป ระชาชนมีสว นรว มใน
การเมืองตลอดจนเนนใหมีกลไกตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ผานกลไกศาลและ
องคกรอิสระ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนี้ไดบรรจุสาระสําคัญของรัฐสภาไวในหมวดที่ 6 ในเรือ่ งรัฐสภา
ซึ ่งเป น สถาบั น ทางการเมื อ งที ่มีความสําคัญ ตอ การพัฒ นาประชาธิป ไตยเช น เดีย วกั บ ที่ถูกกํา หนดไวใ น
รัฐธรรมนูญในอดีต
อํานาจหนาที่หลักของรัฐสภาตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
สามารถจําแนกออกเปน
1) อํานาจดานนิติบัญญัติ คือออกกฎหมายและพิจารณาใหความเห็นชอบกฎหมายโดยเฉพาะ
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
2) อํานาจดานการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร ในรูปของการตั้งกระทูถาม การเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ การตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหารและการควบคุมการใชจายเงิน นอกจากนี้ ยังมอบอํานาจใหวุฒิสภาทําหนาที่เปน “สภา
ตรวจสอบ”เพื่อตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร ผูใชอํานาจรัฐ ฝายตุลาการและฝายนิติ
บัญญัติ รวมทั้งองคกรอิสระดวยการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในองคกรทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและ
ถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
3) การเปนผูแทนปวงชนชาวไทย
4) การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ทั ว่ ไป อาทิ การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบในการประกาศ
สงคราม หนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก การเจรจาในการพิจารณาหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
นอกจากนี ้รั ฐ สภายั ง ต อ งดํ า เนิ น การตามหน า ที ่ใ ห ส อดรั บ กั บ ความคาดหวั ง ของพลเมื อ ง
(Responsive to Citizens) บนพืน้ ฐานหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และหลัก
คุณธรรม อยางไรก็ดี ถึงแมวาการดําเนินงานของรัฐ สภาจะสอดรับกับเจตนารมณของรัฐ ธรรมนูญและ
หลักการบริหารจัดการที่ดีแลว แตก็ยังไมเพียงพอที่จะชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของรัฐสภาได จึงมีความ
จําเปนที่จะตองมีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของรัฐสภา ซึ่งสามารถเทียบวัดกับ
มาตรวัดรัฐ สภาของประเทศอื่นๆ โดยผานเกณฑและตัวชีว้ ัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary
Union: IPU) ที่ไดวางไว
การศึกษาวิจัย “การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑและตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา”
จึงเกิดขึน้ เพือ่ ประเมินรัฐสภาไทยตามกรอบตัวชี้วัดทีเ่ ปนสากลของสหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ (InterParliamentary Union : IPU) ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 6 ดาน ไดแก การเปนตัวแทนประชาชน การ
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร การทําหนาทีน่ ิติบัญญัติ ความโปรงใสและการเขาถึงได ความ
สํานึกรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ ซึง่ ผลการศึกษาและประเมินดังกลาวจะ
นํ า ไปสู ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการดํ าเนิน งานของรัฐ สภาสากลและนํ าไปสูแ นวทางการพัฒ นา
ความกาวหนาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เปนการสงเสริมและกระตุนสมาชิก
รัฐสภาไดตระหนักและทบทวนการทําหนาที่ ตลอดจนสงเสริมใหภาคประชาชนไดรับรูและติดตามการ
ดําเนินงานของรัฐสภาและยังเปนหนึ่งในการเปดชองทางสําหรับสะทอนความคิดเห็นและใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการพัฒนาสถาบันรัฐสภา อันเปนหนึง่ ในกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิ
บาล
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

236

-

2.

วัตถุประสงค

การศึกษาเรื่องการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑและตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา
นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ประเมินการปฏิบัติหนาทีข่ องรัฐสภาไทยตามเกณฑชีว้ ัดสหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ (InterParliamentary Union : IPU) ที่คณะวิจัยไดปรับใหเขากับบริบทประเทศไทย และทดลองใชจนพัฒนาเปน
ชุดเครื่องมือประเมินตนเองของรัฐสภาไทยของสถาบันพระปกเกลา (2555)
2. ศึกษาเปรียบเทียบผลประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย ป พ.ศ.2554 - 2556
3. เสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการทํางานของรัฐสภาไทยใหสอดคลองกับพันธกิจ ความตองการของ
ประชาชน และเปนไปตามหลักสากล
3.

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของหลายแนวคิด ทฤษฎีหนึ่งทีส่ ามารถใชอธิบาย
ปรากฏการณและความสัมพันธของหนวยตางๆในทางการเมือง คือ ทฤษฎีระบบของเดวิด อีสตัน ที่เล็งเห็น
วาการเมืองเปรียบเหมือนกับ สิง่ มีชีวิตทีม่ ีองคประกอบตางๆสัมพัน ธกัน ซึ่งอาจอธิบายขยายความไดวา
องคประกอบภายในระบบการเมืองอันไดแก สถาบันการเมืองตาง ๆ ทัง้ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ พรรคการเมือง ระบบราชการ กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน เปนตน สถาบันการเมือง
เหลานี้มีหนาที่เฉพาะและจะทําหนาทีส่ อดประสานความสัมพันธซึง่ กันและกัน ซึ่งจะเขาสูกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนและสนองตอบตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตระบอบประชาธิปไตย
โดยสถาบันการเมืองเหลานี้จะถูกกํากับ ควบคุม และตรวจสอบโดยภาคประชาชน
สวนองคประกอบที่อยูลอมรอบระบบการเมืองหรือที่เรียกวาสิ่งแวดลอมนั้นมีดวยกัน 2 สวน คือ
สิง่ แวดลอมภายในระบบสังคม (The Intra Societal Environment) กับสิง่ แวดลอมภายนอกระบบสังคม
(The Extra Societal Environment) สิง่ แวดลอมดังกลาวจะมีอิทธิพลและปฏิสัมพันธและผลกระทบกับ
ระบบการเมืองตลอดเวลา มากนอยภายใตเงื่อนไข เวลาและสถานการณของแตละสังคม ดังสรุปไดตามภาพ
ตอไปนี้
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ปัจจัยแวดล้อม

ปัจจัยแวดล้อม

(Environment) ความต้องการ
ปัจจัย
นําเข้า

ระบบการเมือง

(Input)

(Political System)

ความสนับสนุน

การตัดสิ นใจ
&
ลงมือทํา

(Environment)
ผล
ผลิ ต
(Output)

ข้อมูลย้อนกลับ
ปัจจัยแวดล้อม

(Feedback)

ปัจจัยแวดล้อม

(Environment)

(Environment)

ที่มา: สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิ ดและการพัฒนา น. 185

ภาพที่ 1 ทฤษฎีระบบตามแนวคิดของเดวิด อีสตัน
รัฐสภามีฐานะสถาบันหนึ่งในระบบการเมืองและมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของประชาชน
ซึ ่ง ในการศึ ก ษานี ้ คณะผู วิ จั ย ใช ก รอบแนวคิ ด การประเมิ น รั ฐ สภาของสหภาพรั ฐ สภา หรื อ InterParliamentary Union (2008) เปนหลัก ประกอบกับกรอบอํานาจหนาทีร่ ัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2550 โดยเนนที่ป ระเด็น สําคัญ ตามบทบาทของรัฐ สภา 6 ดาน ดังนั้น
เนือ้ หาทีจ่ ะกลาวถึงตอไปนีม้ ีความเกี่ยวของกับการทําหนาทีข่ องรัฐสภาโดยตรง ไดแก 1) การเปนตัวแทน
ของประชาชน (The representativeness of parliament) 2)
การตรวจสอบฝายบริหาร
(Parliamentary oversight over the executive) 3) การทําหนาทีด่ านนิติบัญญัติ (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) ซึง่ กรอบแนวคิด
ดังกลาวมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
3.1 การเปนตัวแทนของประชาชน
การเปนตัวแทนของประชาชน หมายถึง มาตรฐานการเปนตัวแทนของรัฐสภาไทยที่สะทอนถึง
เจตจํานงของประชาชนและความหลากหลายทางสังคม ซึ่งการเปนตัวแทนปวงชนของรัฐสภาตามระบอบ
ประชาธิปไตยพิจารณาไดจากองคประกอบของรัฐสภา (Composition of parliament) ซึง่ เปนผลลัพธมา
จากกระบวนการเลือกตั้ง (Electoral Process) และขอบังคับในรัฐสภาทีเ่ ปนธรรมและไมแบงแยก (Fair
and inclusive parliamentary procedures) ซึ่งเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาทุกคนแสดงความคิดเห็นและ
มีสวนรวมในงานของรัฐสภาอยางเสมอภาค รวมทั้งไดรับการพัฒนาการเรียนรูเพื่อการทําหนาทีเ่ ปนผูแ ทนใน
รัฐสภา
เมื ่อองค ป ระกอบของรั ฐ สภาเปน ผลลัพธจ ากกระบวนการการเลือกตั้ง ดังนั้น กฎหมายและ
ระเบียบการเลือกตั้งจึงตองมีความเสรี เปนธรรม และเอือ้ ใหรัฐสภาประกอบดวยผูแ ทนทีห่ ลากหลาย มี
ระบบการเลือกตัง้ ที่เหมาะสม และผูไ ปใชสิทธิเลือกตัง้ ตองเลือกคนทีจ่ ะเขาไปเปนผูแทนไดอยางแทจริง
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

238

-

ขณะที่กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ในรัฐสภาควรเปนธรรมและไมแบงแยกเพื่อเปดโอกาสใหส มาชิก
รัฐสภาปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ เชน การทํางานรวมกันของพรรคการเมืองในรูปแบบคณะกรรมาธิการ
การใหหลักประกันสิทธิของพรรคฝายคานหรือพรรคเสียงขางนอยในกระบวนการอภิปราย การใหโอกาส
สมาชิกรัฐสภาเปนรายบุคคล การสงเสริมมาตรการอํานวยความสะดวกเพื่อความเสมอภาคทางเพศหรือ
ตัวแทนกลุมคนที่หลากหลาย เปนตน สาระสําคัญการไดมาและการทําหนาที่เปนตัวแทน สรุปไดดังภาพ
ตอไปนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2555, น.2-17; 2-28)
การได้มาของสมาชิกรัฐสภา
ป�จจัยนําเข้า

กระบวนการ (process)

ผลผลิต

กฎหมายเลือกตั้ง
ที่เสรีและเป�นธรรม
องค์ประกอบ
เป�นรัฐสภา

ยกตัวอย่าง
- ผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้ง
กระบวนการเลือกตั้งที่เป�นธรรมและเสรี
- สิทธิการอุทธรณ์ผลการเลือกตัง้
- ไม่กีดกัน/ ทําให้เสียประโยชน์ เป�นต้น
ระบบการเลือกตั้ง

ผู้ไปใช้สิทธิ
ป�จจัยสนับสนุน
สตรี/ชนส่วนน้อย
ในการเลือกตั้ง/
ในรัฐสภา
บทบาทของพรรค
การเมือง

- ตัวแทนจาก
ความ
หลากหลาย
- สัดส่วน
สมาชิก
รัฐสภา
หญิง
- ผู้แทนเป�น
ปากเสียง
ชนชาย
ขอบ/เสียง
ส่วนน้อย

-ระบบพหุนิยมหรือ เสียงส่วนใหญ่
- ระบบสัดส่วน
- ระบบผสม
- ความคิด / ทัศนคติในการเลือกตั�ง

- การกําหนดสัดส่วนในกฎหมาย
- การกําหนดให้ผู้หญิงดํารงตําแหน่งสําคัญ

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

เจตนารมณ์
ของผู้มีสิทธิ
ออกเสียง
เลือกตั้ง
(Popular will)

ความ
ผาสุกของ
ประชาชน
ความ
หลากหลาย
ทางด้านสังคม
(Social
diversity

- การสนับสนุนของพรรค

ภาพที่ 2 ระบบการไดมาของสมาชิกรัฐสภา
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การทําหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
ป�จจัยนําเข้า
ข้อบังคับรัฐสภา
ทีเ่ ป�นธรรมและ
ไม่แบ่งแยก
ยกตัวอย่าง
- ข้อกําหนดเอื้อสิทธิ
ให้ตัวแทนกลุ่มเสียง
ส่วนน้อย/ผู้หญิง ได้
เข้าร่วมในองค์กร
ต่าง ๆ ของรัฐสภา
หรือตําแหน่งสําคัญ
- การกําหนดสัดส่วนที่
นั่ง ใน กก.
เป�นต้น
ธรรมเนียมปฏิบต
ั ิ
ของรัฐสภา

โครงสร้างพืน
้ ฐาน
และสิง่ อํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ

กระบวนการ

ผลผลิต

การประชุมสภาผูแ
้ ทนราษฎร
การประชุมวุฒส
ิ ภา
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ระบบคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ

ผลลัพธ์

การทํางานตาม
ความต้องการ
ของผู้มีสิทธิ
ออกเสียง
เลือกตั้ง
การทําหน้าที่
ตัวแทนของ
ประชาชน

• สภาผู้แทนราษฎร มีคณะกรรมาธิการ 35 คณะ
• วุฒส
ิ ภา มีคณะกรรมาธิการ 12 คณะ
ยกตัวอย่าง
- การทํางานร่วมกัน
- การทํางานแบบ crosscutting ป�นต้น

ผลกระทบ

ความ
ผาสุกของ
ประชาชน

การรักษา
ผลประโยชน์
ของสังคม ที่
หลากหลาย

- ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
- ชัว่ โมงการทํางาน
เป�นต้น

ภาพที่ 3 ระบบการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาที่สะทอนความเปนตัวแทนของประชาชน
3.2 การตรวจสอบฝายบริหาร
Woodrow Wilson เปนนักวิชาการที่ใชคําวาตรวจสอบ (Oversight) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
เครื่องมือในการวิจารณการทํางานของฝายบริหาร กลาววา การทําหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งของฝายบริหาร
คือ การตรวจสอบการบริหารงานดว ยความระมัดระวังและเปน หนาทีข่ องหนวยงานทีท่ ําหนาที่ตัวแทน
ประชาชนทีจ่ ะเฝาดูในทุกกิจกรรมทีร่ ัฐบาลทําและจัดใหมีการพูดคุยกัน กลาวคือ รัฐสภาจะตองเปนทัง้
สายตาและเสียงของประชาชนเพื่อสะทอนเจตจํานงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ (Wilson quoted in
Johnson & McKay, 2010, p.307)
การทําหนาที่ตรวจสอบของรัฐสภา คือ การตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร รวมไปถึง
หน ว ยงานของรั ฐ โดยตรวจสอบนโยบายและการดํ าเนิน งานตามนโยบายของรัฐ บาล การตรวจสอบ
งบประมาณรายจายและควบคุมการเงิน โดยใชชองทางตรวจสอบหลายทาง เชน ผานคณะกรรมาธิการของ
รัฐสภา องคกรอิสระ การตั้งกระทูถามและอภิปราย การใหความเห็นชอบตอการแตงตัง้ นายกรัฐมนตรี การ
ตรวจสอบและกลั่นกรองงบประมาณรายจาย เปนตน
3.3 การทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตองยึด “หลักนิติธรรม (Rule of Law)” ซึ่งหมายถึงการ
ตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับ การใหเปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกา และการ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ถือเปนหลักที่จํากัดการใชอํานาจของผูปกครองไมใหเกิน
ขอบเขตและมีการปกครองภายใตกฎหมายโดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของสมาชิก โดย
องคประกอบหลักๆ ของนิติธรรม ไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ หลัก
ความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา หลัก
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ความเป น อิ ส ระของผู พิพ ากษา หลั กไมมี ความผิ ดและไม มี โ ทษโดยไม มีก ฎหมาย และหลั กความเป น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการวัดการทําหนาที่นิติบัญญัติของรัฐสภามุงเนนประเด็นกระบวนการ
พิจารณารางกฎหมาย เนื้อหาและคุณภาพของกฎหมายที่ตราออกมา ขีดความสามารถของรัฐสภาในการ
ตรากฎหมาย และการมีสวนรวมของประชาชนในการตรากฎหมาย (สถาบันพระปกเกลา, 2555)
3.4 ความโปรงใสและการเขาถึงได
ความโปรงใส หมายถึงการเปดเผยดวยการเผยแพรกิจการรัฐสภาตอสาธารณะ โดยตองคํานึงถึง
ความมั่นคง (Security) การเปดเผยกิจการของรัฐสภาจะกระทําผานสื่อหรือการกระจายเสียง ซึง่ ทําหนาที่
เปรียบเสมือน “เปนหูเปนตา” ใหกับประชาชน ในสวนการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงรัฐสภาไดนั้น
รั ฐ สภาสามารถเผยแพร ก ารดํ า เนิ น งานของรัฐ สภาผา นระบบสื่อสารเทคโนโลยี ที่ทัน สมัย อาทิ ระบบ
อิ น เตอร เ น็ ต ซึ ่งเป น การติ ดต อสื ่อ สารแบบสองทางและสามารถสร างความสัมพั น ธร ะหวางรัฐ สภากั บ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐสภาตองอาศัยผูส ือ่ ขาว บรรณาธิการขาว และผูร ายงานขาว ทําหนาที่
เผยแพรงานของรัฐสภาตอประชาชน นอกจากนี้ รัฐสภาตองคํานึงถึงปจจัยที่อํานวยความสะดวกใหกับสื่อ
หรือนักหนังสือพิมพสามารถรายงานความเคลื่อนไหวกิจการของรัฐสภาใหประชาชนทราบ
3.5 ความสํานึกรับผิดชอบ
Jacques Sabourin (2002) ไดชีใ้ หเห็นวา ความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภามีดวยกันหลายดาน
และเปนความสัมพันธในเชิงความรับผิดชอบ (Accountability relationship) ระหวางสมาชิกรัฐสภากับ
สังคม องคกร และปจเจกบุคคล ซึ่งตัวแบบความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภาอาจแบงไดเปนความรับผิดชอบ
ในการซัก ถามฝ า ยบริ ห าร ความรั บ ผิ ด ชอบในการตอบขอซั กถามของกลุม ผลประโยชน และสือ่ ความ
รับผิดชอบในการตอบขอซักถามของประชาชน ขอบเขตความสํานึกรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาอาจสรุปได
ดังภาพตอไปนี้
ใ
น
ส
ภ

พรรค

กลุ่ม

สื่อ

ผูม้ ีสิทธิ ออก
ขอบเขตพืน้ ที่ การ

สมาชิ

น
อ
ก
ส

องค์กร

ผูบ้ ริ หาร

องค์กร

องค์กรของ

ภาพที่ 4 สภาวะความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภา
ที่มา : สถาบันพระปกเกลา (2555, น.2-13)
ความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภาอาจแบงไดเปนแนวตั้งและแนวนอน โดยความสํานึกรับผิดชอบ
แนวตั้งของรัฐสภา คือ การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอประชาชน กลไกทําหนาที่ควบคุมความสํานึก
รับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภา คือ การเลือกตัง้ กระบวนการรองเรียนของประชาชน การแสดงออกไมเห็น
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ดวยหรือตอตานในรูปกิจกรรมตาง ๆ ของภาคประชาสังคม ในขณะทีค่ วามสํานึกรับผิดชอบแนวนอนของ
รัฐสภา คือ การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน องคกรหรือ
หนวยงานติดตามตรวจสอบจะทําหนาที่ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหรือการกระทําของสมาชิกรัฐสภา
3.6 การมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ
นับจากศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญ 2 ประการซึ่งจะมีผลกระทบตอการทํางานของ
รัฐสภา ไดแก 1) เปนศตวรรษที่เกิดความรวมมือทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เนื่องจากทุกประเทศตาง
ตองพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกันทําใหเกิดองคกรระหวางประเทศขึน้ มากมาย เชน องคกรดานสิทธิมนุษยชน
นโยบายดานแรงงาน การคา ซึง่ รัฐสภามักไมไดรับเชิญใหไปเขารวมในการเจรจาในเวทีความรวมมือเหลานี้
แตกลับตองเปนผูอนุมัติขอตกลงและนําไปออกกฎหมายตามขอตกลงเหลานั้น 2) จากประเด็นดานความ
รวมมือที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้ หลายประเทศไดเล็งเห็นประโยชนรวมกันในทางดานตลาด เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
ซึ่งความรวมมือทีร่ ะดับระหวางประเทศเหลานีก้ ็ไดทําใหมีการเปลีย่ นอํานาจในการตัดสินใจไปดวยและการ
ตัดสินใจนั้นจะมีผลกระทบตอประชาชนและประเทศนั้น ซึ่งการจะตรวจสอบการตัดสินใจเหลานั้นกระทําได
โดยรัฐสภา
เมื ่อกระแสโลกาภิวั ตนได ถาโถมเขามาทําใหห ลายๆประเทศตางถูกบังคับและสูญ เสีย อํา นาจ
บางสวนไป และมีอิสระลดลง เนื่องจากองคกรระหวางประเทศไดเขามามีบทบาทเหนือรัฐมากขึน้ จนหลาย
ประเทศเกรงวา จะเกิดความขาดดุลทางประชาธิปไตยของรัฐ เพราะองคกรระหวางประเทศเหลานีไ้ มไดอยู
ภายใตการควบคุมและไมตองมีความรับผิดชอบใดๆ และดวยกระแสโลกาภิวัตนอีกเชนกันทีท่ ําใหปจจุบันนี้
ไมอาจแยกแยะการทํางานในประเทศและตางประเทศออกจากกันไดอยางชัดเจน รัฐสภาจึงตองพิจารณา
งานดานตางประเทศของรัฐบาลไดและทําการควบคุมตรวจสอบไดเชนเดียวกันกับงานภายในประเทศ ซึ่ง
เรื่องที่รัฐสภาสามารถเขาไปดําเนินการในเบื้องตน เชน การเขาไปมีอิทธิพลในนโยบายตางประเทศ ในเรื่องที่
ทํากับ UN หรือเวทีเจรจาอืน่ ๆ ตัดสินใจในขอตกลงเทาที่อยูใ นกรอบของรัฐธรรมนูญโดยดูจากเนือ้ หาและ
สนธิสัญญาจากรัฐบาล การเขารวมในกระบวนการอื่นที่ตอเนื่องจากนั้น เปนตน
สิ่งที่รัฐสภาดําเนินการในเบื้องตนดังกลาวนัน้ รัฐสภาไมไดเปนผูเจรจาหรือลงนามในสัญญา แต
เปนผูก ลัน่ กรองและใหความคิดเห็น ดังนั้น บทบาทของรัฐสภาที่ชัดเจนมากขึ้น ไดแก การมีพืน้ ฐานทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ ชี้แจงนโยบายและขอมูลภูมิหลังคูเจรจาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีองคกร
หรือนโยบายที่จะดําเนินการตอในวาระนั้นและมีผูเ ชีย่ วชาญทีเ่ ปนสมาชิกรัฐสภาอยูใ นคณะกรรมการนัน้ มี
โอกาสตั้งคําถามตอรัฐมนตรีหรือผูเ จรจาและสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไดโดยไมจําเปนตอง
เปนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็ได จนกระทั่งรวบรวมเปนแนวทางการทํางานของคณะผูแทนรัฐบาล ซึ่งจะเห็น
ไดวารัฐสภาไมไดมีบทบาทโดยตรงในการรางหรือแมกระทัง่ อยูในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นระหวาง
ประเทศ แต ส ามารถแนะนํ า เขี ย น หรื อ ถามรั ฐ มนตรี เ กี ่ย วกั บ กระบวนการเจรจาหรื อ อภิ ป รายใน
คณะกรรมาธิการ หรือแมกระทั่งไปเจรจารวมกับรัฐมนตรี
4.

วิธีวิจัย

สําหรับวิธีการศึกษาเปนการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแบงการศึกษาเปน 2 สวนตาม
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย 6 ดานตามกรอบสหภาพรัฐสภา และ
การใชแบบสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนตอความเชื่อมั่นในรัฐสภาที่มีตอความเปนตัวแทน สัมพันธภาพ
ความพึงพอใจ และความไววางใจ ดังมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
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4.1 การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย 6 ดานตามกรอบสหภาพรัฐสภา
4.1.1 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการประเมิน
การประเมินในสวนนี้ใชการประเมินเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลัก ควบคู กับ
ประชุมกลุม ยอยในรูปแบบสภากาแฟ (World Café) โดยนําแบบประเมินตนเองของรัฐสภาไทย (A Self –
Assessment Toolkit for the Thai Parliament) ทีไ่ ดจากการนําเกณฑและตัวชี้วัดมาประเมินและ
ทดสอบเรียบรอยจากการศึกษาในป 2554 มาปรับใชโดยคณะผูวิจัยไดพิจารณารวมกันในการตัดประเด็น
คําถามที่ไมเหมาะสมและจําแนกขอเพิ่มเติมในบางขอคําถามระหวางการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
สําหรับคําถามในแตละดาน ไดใชการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม พ.ศ. 2556
จํานวน 8 ครัง้ ไดแก การจัดประเมินตนเองโดยสมาชิกรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ตรัง เชียงราย
อุบลราชธานี มุกดาหาร และสุโขทัย มีรายละเอียดจําแนกตามมิติโดยสรุป ดังนี้
1)
การเปนตัวแทน (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 กระบวนการในการกลัน่ กรองและตรวจสอบการทําหนาทีข่ องฝายบริหารและองคกร
อิสระ ความเปนอิสระและเอกเทศในการทํางานของรัฐสภาจากฝายบริหาร และปจจัยสนับสนุนการทํางาน
ของสมาชิกรัฐสภา
3)
การทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ (รหัส L) มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก กรอบ
แนวคิดและกระบวนการพิจารณารางกฎหมายในรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ การมีสวนรวมของประชาชน
และผู มี ส ว นได เ สี ย คุ ณ ลั ก ษณะของกฎหมายที ่ผ า นการพิ จ ารณาของรั ฐ สภา ขี ด ความสามารถของ
กรรมาธิการในการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ และกรอบระยะเวลาในการตรากฎหมาย
4)
ความโปรงใสและการเขาถึงไดของรัฐสภา (รหัส T) มีองคประกอบยอย 8 องคประกอบ
ไดแก การเปดเผยขอมูลผลการประชุมของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการตอสื่อและสาธารณะ การมีเสรีภาพ
ของสื่อในการเขาถึงและนําเสนอขาวเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา การมีชองทาง
ความถี ่และการครอบคลุ ม ของการเผยแพรขอ มูล เกี่ย วกั บ การดําเนิน งานของรัฐ สภาและกรรมาธิการ
รูปแบบวิธีการและภาษาที่ใชในการเผยแพรขอมูลของรัฐสภาและกรรมาธิการ โอกาสและความสะดวกของ
ประชาชนในการเสนอความคิดเห็น/ปญหา/รองทุกขกับผูแ ทนและกรรมาธิการโดยตรง โอกาสในการมีสวน
รวมเสนอขอมูลและความคิดเห็นในการพัฒนาและแกไขกฎหมาย ความโปรงใสและปลอดจากอิทธิพลของ
นักธุรกิจและกลุมผลประโยชนของธุรกิจ และการดึงดูดเยาวชนใหสนใจงานของรัฐสภา
5)
ความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภา (รหัส A ) มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก
ความสํานึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาตอประชาชนทัว่ ประเทศ ระบบการรายงาน/ตรวจสอบและ
ลงโทษสมาชิกรัฐสภากรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเขาขายผลประโยชนทับซอน ระบบการตรวจสอบ
การใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองของ กกต. การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐสภา
และการพัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภา
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6)
การมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ มีองคประกอบยอย 7 องคประกอบ ไดแก การ
ไดมาขอมูลและการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี การมีสวนรวมในการ
สร างพั นธะด า นกฎหมายและการเงิ น ในเวทีระหวางประเทศ บทบาทของรัฐสภาในการติดตามและ
ตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามพันธะหรือขอตกลงดานความชวยเหลือประเทศ บทบาทของรัฐสภาใน
การสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงภายในประเทศและตางประเทศ การสรางความรวมมือระหวาง
รัฐสภาไทยกับรัฐสภานานาชาติ ขีดความสามารถในการมีสวนรวมดานนโยบายระหวางประเทศของรัฐสภา
และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานนโยบายระหวางประเทศ
4.1.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
หนวยวิเคราะหสําหรับการศึกษาครั้งนี้มีเกณฑ ดังนี้ 1) เกณฑโอกาสของความสามารถที่จะตอบ
คําถามและเกณฑกระจายตามภูมิภาค 2) เกณฑขนาดจังหวัดโดยพิจารณาจากจํานวนผูแทน 3) เกณฑ
สัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนในแตละพรรคในภาพรวม 4) การเลือกตัวอยางในฐานะผูใหขอมูลทีม่ ีความ
ตื่นตัวทางการเมือง (Active citizens) จําแนกตามกลุม ไดแก นักการเมืองและฝายสนับสนุนนักการเมือง
ขาราชการระดับสูง สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการดานรัฐศาสตร
นิติศาสตรรัฐประศาสนศาสตรสังคมศาสตร ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑของสหภาพรัฐสภา
(IPU) อาศัยการประชุมกลุม ในรูปแบบสภากาแฟ (World Café) โดยแบงผูเ ขารวมเปน 3 กลุม แตละกลุม
สนทนาและประเมินใน 2 ประเด็น และในแตละกลุมมีวิทยากรระดมความคิดเห็นหรือผูเอื้อกระบวนการ
(facilitators) ซึ่งเปนบุคคลภายนอกรัฐสภาจํานวนสองคนเปนผูนําการสนทนาและผูจดบันทึกการสนทนา
4.1.4 การวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหในสวนนี้ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 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
ประชุมกลุม โดยพิจารณาหาประเด็นสําคัญจากความคิดเห็นรวมและประมวลขอเสนอแนะตางๆไวดวยกัน
อยางเปนระบบ โดยการนําเสนอผลสามารถนําเสนอทัง้ ในภาพรวมขององคประกอบหลักแตละดานและใน
ระดับองคประกอบยอย
4.2 การใชแบบสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนตอการดําเนินงานของรัฐสภา
การใชแบบสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนตอความเชื่อมั่นในรัฐสภาที่มีตอความเปนตัวแทน
สัมพันธภาพ ความพึงพอใจ และความไววางใจ
1) เครื่องมือในการวิจัย
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจของประชาชนเกี ย่ วกั บ การทํ า หน า ที ข่ องรั ฐ สภา
(สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสมาชิก) ชุดปจจุบันจะทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง
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ความเปนตัวแทนปวงชน ความสัมพันธกับประชาชน ความพึงพอใจ และความไววางใจที่มีตอสมาชิกรัฐสภา
และถือเปนผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินการของรัฐสภาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความ
คิดเห็นของประชาชนเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขัน้ ตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ไดแก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและการจัดทํานิยามปฏิบัติการ (Operation Definition) เพื่อการพัฒนา
แบบสอบถาม (Questionnaire) แลวจึงพัฒนาตัวชี้วัดในเรื่องความเปนตัวแทนปวงชน ความสัมพันธกับ
ประชาชน ความพึงพอใจ และความไววางใจที่มีตอสมาชิกรัฐสภา
คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบความแมนตรงเชิงเนื้อหากับผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติและไดตรวจสอบความเชือ่ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คน ไดคาความเชื่อมั่นในภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ของความคิดเห็น ในประเด็น ความเปน ตัว แทน(Representativeness) ความสัมพัน ธ
(Relationship) ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความไววางใจ(Trust) คอนขางสูงโดยในแตละกลุม
ประเด็นมีคาสูงกวา .8 ทั้งสิ้น (.842, .847, .895, .867 ตามลําดับ) อยางไรก็ตามมีขอคําถามบางขอมีคา
Alpha if item deleted สูงกวาคาในภาพรวมหากตัดขอคําถามทิ้งจะทําใหคาความเชื่อมั่นภาพรวมสูงขึน้
ไมมากและทีส่ ําคัญจะขาดประเด็นคําถามทีไ่ มครอบคลุมประเด็นที่ตองการทราบนักวิจัยจึงไมคัดขอคําถาม
ออกแตอยางใดและถือวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชได
2) ประชากรและกลุมตัวอยาง
การสํารวจความคิดเห็นในสวนนี้จะใชประชากรที่เปนกลุม เปาหมายเปนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(อายุ 18 ป บริบูรณเปนตนไป) โดยใชแบบแผนในการสุมตัวเลือกกลุม ตัวอยางซึ่งเนนใหครอบคลุมผูม ีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และวางอยูบนหลักความนาจะเปนทางสถิติ (Probability
Sampling) และดําเนินการสุมตัวอยางดวยวิธีการผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) แลวจึงใชการสุม
ตัวอยางแบบระบบ (Systematic Sampling) โดยเลือกตามลัดสวนของจํานวนประชากรในแตละพืน้ ที่ ทํา
การสุมตัวอยางทัง้ หมด 1,000 ตัวอยาง และเพื่อใหแนใจวาผลทีไ่ ดจากการสุมตัวอยางนัน้ จะสามารถเปน
ตัวอยางทีด่ ีของคนทัง้ ประเทศได จึงไดมีการทําการถวงน้าํ หนัก (Weighted) เพือ่ สะทอนความสัมพันธของ
ประชากรในแตละพื้นที่ไดอยางถูกตอง
3) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดดําเนินการขอความรวมมือจากเครือขายนักวิจัยในพื้นที่โดยมีการเก็บขอมูลระหวาง
วันที่ 20 สิงหาคม - 15 กันยายน 2555
4) การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบงเปนสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ และรอยละ
5.

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาที่นําเสนอในทีน่ ีอ้ าจจําแนกเปน 2 สวนตามกลุม เปาหมาย ไดแก ผลการประเมินตาม
เกณฑและตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภา 6 ดาน และความคิดเห็นภาคประชาชนตอการดําเนินงานของรัฐสภา ดังมี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
5.1 ผลการประเมินตามเกณฑและตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภา 6 ดาน
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ผลการประเมินรัฐสภาไทยตามเกณฑและตัวชี้วัดสหภาพรัฐสภาที่นําเสนอในที่นี้ แบงไดเปน 3
สวน คือ ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยชุดที่ 24 (ป 2556) ผลการประเมินการดําเนินงาน
ของรัฐสภาไทยเปรียบเทียบชุดที่ 24 (ป 2556) และ ชุดที่ 23 (ป 2554) และผลประเมินเปรียบเทียบการทํา
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 24 (ป 2556) ดังตอไปนี้
5.1.1
ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยชุดที่ 24 (ป 2556)
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาไทยชุดปจจุบัน เก็บขอมูลระหวาง 27 กุมภาพันธ –
29 พฤษภาคม 2556 จํ า นวนผู เ ข า ร ว มรวมทั้งสิ้น 264 คน แบ งเปน กลุมนั กการเมือ งและกลุมที่ไมใ ช
นักการเมือง ผูเ ขารวมการประเมินในกลุม นักการเมืองประกอบดวยกลุม สมาชิกรัฐสภาและกลุมผูสนับสนุน
จํานวน 41 คน ขณะทีผ่ ูเขารวมในกลุม ทีไ่ มใชนักการเมืองประกอบดวยขาราชการ นักวิชาการ สื่อมวลชน
ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน องคกรอิสระ และอื่นๆ รวม 223 คน ผูเขารวมในเวทีสมาชิกรัฐสภาและ
กลุมผูส นับสนุน มีจํานวนมากทีส่ ุดคิดเปนรอยละ 15.50 รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหาร ตรัง และ สุโขทัย
โดยจังหวัดที่ผูเขารวมนอยทีส่ ุด คือ จังหวัด อุบลราชธานี และ กรุงเทพมหานคร ผูเ ขารวมในภาพรวมเปน
ขาราชการมากที่สุดคิดเปนรอยละ 17.81 รองลงมาเปนนักวิชาการ คิดเปนรอยละ 13.77 เปนผูเ ขารวมทีม่ า
จากองคก รอิส ระและภาคประชาสั งคมร อยละ 11.34 และ 11.34 ขณะที่มี อดี ตสมาชิ กวุ ฒิส ภา และ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เพียงรอยละ1.21 และ รอยละ 0.40 ตามลําดับ สําหรับผูเขารวมในกลุมอื่นๆ
ประกอบดวยอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี ทนายความ ผูสูงอายุ และเกษตรกร
ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีตอการดําเนินงานของรัฐสภาในปจจุบัน พบวา ผูเขารวมสัมมนามี
ความคิดเห็นตอการดําเนินงาน ในระดับ ปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.67, S.D.= 0.60) โดยผูเ ขารวมสัมมนา
ประเมินใหคะแนนตอการทําหนาทีน่ ิติบัญญัติมากที่สุด (คาเฉลีย่ = 2.93, S.D.= 0.50) รองลงมาคือการทํา
หนาที่ตรวจสอบฝายบริหาร (คาเฉลีย่ = 2.85, S.D.= 0.58) ขณะที่ความเปนตัวแทนประชาชน (คาเฉลีย่ =
2.52, S.D.= 0.58) และความสํานึกรับผิดชอบ (คาเฉลีย่ = 2.41, S.D.= 0.63) อยูในระดับนอยทีส่ ุด
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเมือ่ เทียบกับคาเฉลีย่ กลาง (คาเฉลีย่ = 2.67, S.D.= 0.60)
พบว า ความคิ ดเห็ น ต อ การทํ า หน า ที ่นิติบัญ ญัติ การทําหนาที่ตรวจสอบฝายบริห าร การมีสวนรว มใน
นโยบายตางประเทศ มีคาสูงกวา คาเฉลีย่ ความคิดเห็นในภาพรวม ขณะที่ การเปนตัวแทนประชาชน
ความโปรงใสและการเขาถึงได และความสํานึกรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ภาพรวม
สําหรับคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม สรุปไดดังตารางและภาพตอไปนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยผลการประเมินตอการดําเนินงานของรัฐสภาในภาพรวมป พ.ศ. 2556
คาความ
ดานการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภา
เบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
จํานวนผูตอบ
(SD.)
การเปนตัวแทนของประชาชน (R)
2.52
203
0.58
การทําหนาที่นิติบัญญัติ (L)
2.93
219
0.50
การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร (O)
2.85
195
0.58
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ความโปรงใสและการเขาถึงได (T)
ความสํานึกรับผิดชอบ (A)
การมีสวนรวมในนโยบายตางประเทศ (I)
คาเฉลี่ยรวม

2.53
2.41
2.77
2.67

212
209
192
205

0.64
0.67
0.63
0.60

ภาพที่ 5 คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาที่มีตอการดําเนินงานของรัฐสภา
ในสวนตอไป เปนผลประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทย 5 ดาน ไดแก การเปนตัวแทนของ
ประชาชน (R) การทําหนาทีน่ ิติบัญญัติ (L) การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร (O) ความโปรงใสและ
การเขาถึงได (T) ความสํานึกรับผิดชอบ (A) และการมีสวนรวมในนโยบายตางประเทศ (I) โดยมีสาระสําคัญ
ตอไปนี้
1) การดําเนินงานรัฐสภาของไทยดานการเปนตัวแทนของประชาชน
ผลการศึกษาพบวา ผูเ ขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็นกับการดําเนินงานดานการเปนตัวแทน
ประชาชน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.52, S.D. = 0.58) โดยมีความคิดเห็นวาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการของรัฐสภาเพื่อสรางความเสมอภาค ความเทาเทียมกันในการทําหนาที่ของสมาชิก
รัฐสภามีระดับสูงที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.86, S.D.= 0.62) และยังเปนองคประกอบยอยเดียวที่มีคาสูงกวา
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นขององคประกอบดานการเปนตัวแทนประชาชนในภาพรวม นอกจากนี้ ความ
หลากหลายขององคประกอบของการเปนสมาชิกรัฐสภาอยูในระดับที่ต่ําที่สุด รองลงมา บทบาทของพรรค
การเมืองในการสรางความหลากหลายของสมาชิกในรัฐสภา อยูในลําดับทายสุด (คาเฉลีย่ = 2.28, S.D.= )
และ (คาเฉลี่ย = 2.47, S.D.= ) ตามลําดับ สรุปดังภาพตอไปนี้
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2.48

ค่าเ

5
4
3 2.28
2
1
0

2.47

2.86
ภาพที่ 6 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยของการเปนตัวแทนประชาชน

เทียมกัน

R1 คือ ความหลากหลายขององคประกอบของสมาชิกรัฐสภา
R2 คือ บทบาทของพรรคการเมืองในการสรางความหลากหลายของสมาชิกในรัฐสภา
R3 คือ ระบบและกลไกการบริหารจัดการของรัฐสภาเพื่อสรางความเสมอภาค ความเทา
ในการทําหนาทีของสมาชิกรัฐสภา
R4 คือ ความโปรงใสในการไดมาของสมาชิกรัฐสภา

2) การดําเนินงานรัฐสภาของไทยดานการตรวจสอบฝายบริหาร
ผลการศึกษาพบวา ผูเ ขารวมสัมมนาทัง้ หมดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําหนาทีต่ รวจสอบฝาย
บริหารของรัฐสภา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.85, S.D. = 0.58) โดยมีความคิดเห็นวา
ความเปนอิสระและเอกเทศการทํางานของรัฐสภาจากฝายบริหาร มีระดับสูงที่สุด (คาเฉลีย่ = 3.07, S.D. =
0.83) และเปนคาที่สูงกวาคาเฉลีย่ ของการตรวจสอบฝายบริหารในภาพรวม นอกจากนี้ องคประกอบยอย
ดานระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจําปไดคาเฉลีย่ ต่ําสุด (คาเฉลีย่ = 2.64,
S.D. = 0.79) รองลงมา เปนกระบวนการในการกลัน่ กรองและตรวจสอบการทําหนาทีข่ องฝายบริหารและ
องคกรอิสระ (คาเฉลี่ย = 2.66, S.D. = 0.81) สรุปดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 7 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยของการตรวจสอบฝายบริหาร
O1 คือ ระบบการไดมาซึ่งขอมูลและการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
O2 คือ ระบบและขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบงบประมาณประจําป
O3 คือ กระบวนการในการกลั่นกรองและตรวจสอบการทําหนาที่ของฝายบริหารและ
องคกรอิสระ
O4 คือ ความเปนอิสระและเอกเทศในการทํางานของรัฐสภาจากฝายบริหาร
O5 คือ ปจจัยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกรัฐสภา
3) การดําเนินงานของรัฐสภาดานการทําหนาที่นิติบัญญัติ
ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็น กับ การดําเนิน งานดานการเปนนิติ
บัญญัติ ภาพรวมอยูใ นระดับปานกลางคอนขางสูง (คาเฉลีย่ = 2.93, S.D.= 0.50) โดยมีความคิดเห็นวา
องคป ระกอบย อย ดา นความสามารถของกรรมาธิการในการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ อยูใ นอัน ดับแรก
(คาเฉลีย่ = 3.28, S.D.= ) รองลงมาเปน คุณภาพและหลักประกันของกฎหมายทีผ่ านการพิจารณาของ
รัฐสภา (คาเฉลีย่ = 3.10, S.D.= ) ขณะที่องคประกอบดานการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
และ องคประกอบประสิทธิภาพในการตรากฎหมาย มีคาเฉลี่ยในอันดับที่ 4 (คาเฉลีย่ = 2.69, S.D.= ) และ
อันดับสุดทาย (คาเฉลี่ย = 2.52, S.D.= ) ตามลําดับ สรุปดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 8 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอย ของการทําหนาที่นิติบัญญัติ
L1
L2
L3
L4
L5

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

กรอบแนวคิดและกระบวนการพิจารณารางกฎหมายในรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ
การมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
คุณลักษณะของกฎหมายที่ผานการพิจารณาของรัฐสภา
ขีดความสามารถของกรรมาธิการในการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
กรอบระยะเวลาและงบประมาณในการตรากฎหมาย

4) การดําเนินงานของรัฐสภาดานความโปรงใสและการเขาถึงได
ผลการศึกษาพบวาผูเ ขารวมสัมมนาทั้งหมดมีความคิดเห็นกับการดําเนินงานของรัฐสภาดานความ
โปรงใสและเขาถึงได ภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.53 S.D. = 0.64) โดยมีความคิดเห็น
วาองคประกอบยอยดานการมีเสรีภาพของสือ่ ในการเขาถึงและนําเสนอขาวเกีย่ วกับการดําเนินงานของ
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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ภาพที่ 8 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยดานความโปรงใสและการเขาถึงได
T1 คือ การเปดเผยขอมูลผลการประชุมของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการตอสื่อและสาธารณะ
T2 คือ การมีเสรีภาพของสือ่ ในการเขาถึงและนําเสนอขาวเกีย่ วกับการดําเนินงานของรัฐสภา
และสมาชิกรัฐสภา
T3 คือ การมีชอ งทาง ความถี่ และความครอบคลุมของการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐสภาและกรรมาธิการ
T4 คือ รูปแบบ วิธีการ และภาษาที่ใชในการเผยแพรขอมูลของรัฐสภาและกรรมาธิการ
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
เรียนรูแ ละเสริมสรางขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภามีระดับสูงทีส่ ุด (คาเฉลีย่ = 2.68, S.D. = 0.93)
และยังเปนองคประกอบยอยทีม่ ีคาเฉลีย่ สูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานความสํานึกรับผิดชอบในภาพรวม
ตามมาดวยองคประกอบดานการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐสภา (คาเฉลีย่ = 2.45,
S.D. = 0.75) นอกจากนี้ องคประกอบดานความสํานึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาตอประชาชนทัว่
ประเทศอยูในระดับรองลงมา รัฐสภา (คาเฉลีย่ = 2.41, S.D. = 0.87) ตามมาดวยองคประกอบดานระบบ
การรายงาน ตรวจสอบและลงโทษสมาชิกรัฐสภา กรณีมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือเขาขายผลประโยชน
ทับซอน อยูใ นลําดับต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.31, S.D. = 0.92) และ (คาเฉลีย่ = 2. 16, S.D. = 0.81)
ตามลําดับ สรุปดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 9 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยดานความสํานึกรับผิดชอบ
A1 คือ ความสํานึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาตอประชาชนทั่วประเทศ
A2 คือ ระบบการรายงาน ตรวจสอบและลงโทษสมาชิกรัฐสภา กรณีมีพฤติกรรมผิด
จริยธรรม
หรือเขาขายผลประโยชนทับซอน
A3 คือ ระบบการตรวจสอบการใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง ของ กกต.
A4 คือ การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐสภา
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) และยังเปนองคประกอบยอยทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลีย่ ความคิดเห็นดาน
การมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศในภาพรวม ตามมาดวยองคประกอบดานการสรางความรวมมือ
ระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภานานาชาติ (คาเฉลี่ย = 2.91, S.D. = 0.82) นอกจากนี้ องคประกอบดาน
บทบาทของรัฐ สภาในการแกไขปญหาความขัดแยงภายในประเทศและตางประเทศอยูในระดับต่ําทีส่ ุด
ตามมาดวยองคประกอบดานการสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานนโยบายระหวางประเทศอยูในลําดับ
ทายทีส่ ุด (คาเฉลีย่ = 2.62, S.D. = 0.79) และ (คาเฉลี่ย = 2.48, S.D. = 0.82) ตามลําดับ สรุปดังภาพ
ตอไปนี้
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ภาพที่ 10 ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอองคประกอบยอยดานการมีสวนรวม
ในนโยบายระหวางประเทศ
พหุภาคี

I1 คือ การไดมาขอมูลและการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศระดับทวิภาคีและ
I2 คือ การมีสวนรวมในการสรางพันธะดานกฎหมายและการเงินในเวทีระหวางประเทศ
I3 คือ บทบาทของรัฐสภาในการติดตามและตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามพันธะ
หรือขอตกลงดานความชวยเหลือประเทศ
I4 คือ บทบาทของรัฐสภาในการสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงภายในประเทศและ
ตางประเทศ
I5 คือ การสรางความรวมมือระหวางรัฐสภาไทยกับรัฐสภานานาชาติ
I6 คือ ขีดความสามารถในการมีสวนรวมดานนโยบายระหวางประเทศของรัฐสภา
I7 คือ การสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานนโยบายระหวางประเทศ

5.1.2 ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาไทยเปรียบเทียบชุดที่ 24 (ป 2556) และ ชุดที่
23 (ป 2554)
การศึกษาเปรียบเทียบนี้ไมไดมีเปาหมายเปรียบเทียบรัฐสภาชุดที่ 24 และ ชุดที่ 23 โดยตรงแตเปน
การศึกษาใหเห็นในเชิงอนุกรมเวลา (Time Series) และมีขอมูลการประเมินเพียง 2 ครั้ง (ประเมินในป
2556 และ 2554) จึ ง ทํ า ให เ ห็ น ภาพของการเปลี ่ย นแปลงในช ว งสั ้น ที ่โ ดยจะพรรณนาให เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเฉพาะผลการประเมินเทานั้น
สําหรับผลการศึกษาการดําเนินงานของรัฐสภาในภาพรวม ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก
กลาวคือในป พ.ศ. 2554 ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง (คาเฉลีย่ =2.59, S.D.= 0.66)
เมื่อพิจารณารายดานพบวา การทําหนาทีน่ ิติบัญญัติและการทําหนาทีต่ รวจสอบฝายบริหาร มีคาเฉลีย่ ของ
ความคิดเห็นมากทีส่ ุด (คาเฉลีย่ = 2.82, S.D.= 0.66 และคาเฉลี่ย =2.78, S.D.= 0.61 ตามลําดับ) ขณะที่
ความสํานึกรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยต่าํ ทีส่ ุด (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) จากตัวเลขแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนการทําหนาที่
นิติบั ญญัติ และการตรวจสอบฝายบริห าร มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด โดยในป พ.ศ. 2556 มี
คาเฉลีย่ ที่เพิม่ ขึน้ เล็กนอย (คาเฉลีย่ =2.93, S.D.= 0.50 และ คาเฉลี่ย = 2.85, S.D.= 0.58 ตามลําดับ)
ขณะที่ ความสํานึกรับผิดชอบก็มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดเชน เดียวกันกับผลการประเมินในป 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
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ภาพที่ 11 ผลการประเมินการดําเนินงานในภาพรวม ของรัฐสภา ชุด 24 และชุดที่ 23
จากภาพ ผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐสภา ชุด 24 และชุดที่ 23 ซึ่งแสดงคาเฉลี่ยในราย
ดาน พบวา ดานการตรวจสอบฝายบริหาร การทําหนาที่นิติบัญญัติ ดานความโปรงใสและการเขาถึงได ดาน
ความสํานึกรับผิดชอบ และ ดานการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ มีคาเฉลีย่ ที่เพิม่ ขึ้นเล็กนอย
ขณะที่ ดานการเปนตัวแทนประชาชน มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นลดลง สวนดานความโปรงใสและการ
เขาถึงได มีคาเฉลี่ยเทากันกับ ป พ.ศ. 2554
5.2
ความคิดเห็นภาคประชาชนตอการดําเนินงานของรัฐสภา
การสํารวจความคิดเห็นภาคประชาชนจากเครือ่ งมือที่พัฒนาขึน้ ดําเนินการไปแลว 2 ครั้ง สําหรับผล
การประเมินจากภาคประชาชนครั้งแรกโดยสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูรวบรวมขอมูลชวงระหวางวันที่ 1 –
15 มกราคม 2554 โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูม ีสิทธิเลือกตัง้ 5,130 คน ผลการประเมิน พบวา ใน
ดานการเปนตัวแทน กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 58.8 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.มีความเปนตัวแทนทุกศาสนา
ขณะทีร่ อยละ 45.1 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.ใชสภาเปนเวทีแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยาง
แทจริง ในดานสัมพันธภาพ ประชาชนสวนใหญเห็นวาพฤติกรรมของ ส.ส.และ ส.ว.มีความแตกตางกันอยาง
มากระหวางกอนและหลังการเลือกตั้ง คิดเปนรอยละ 62.7 สวนรอยละ 33.2 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.เปน
บุคคลทีป่ ลอดภัยทีจ่ ะเลาเรือ่ งปญหาโดยไมตะขิดตะขวงใจ 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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ปฏิบัติหนาทีไ่ ดเปนอยางดี และเพียงรอยละ 29.6 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว. คิด พูด และทําถูก หรือมีขอมูล
โดยไมจําเปนตองตรวจสอบหรือพิสูจน
สวนการสํารวจเพื่อประเมินครัง้ ที่ 2 โดยทีมนักวิจัยทีเ่ ปนเครือขายวิชาการของสถาบันพระปกเกลา
ทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 20 สิงหาคม – 15 กันยายน 2555 โดยเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 1,000 คน ผลการประเมิน พบวา ในดานการเปนตัวแทน ประชาชนสวนใหญรอยละ 69.5 เห็นวา
ส.ส. และ ส.ว. มีตัวแทนของประชาชนที่นับถือศาสนาทุกศาสนาในรัฐสภา ขณะที่รอยละ 55.3 เห็นวา ส.ส.
และ ส.ว.ใชส ภาเป น เวที แก ไขป ญ หาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง สว นดานสัมพันธภาพ
ประชาชนสวนใหญรอยละ 63 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว. มีพฤติกรรมทีแ่ ตกตางกันอยางมากระหวางกอนและ
หลังการเลือกตัง้ สวนรอยละ 50.9 เห็นวา ส.ส. และ ส.ว.สนใจและติดตามความเดือดรอนโดยลงพืน้ ที่
พบปะประชาชนอยางสม่ําเสมอ ดานความพึงพอใจ ประชาชนสวนใหญรอยละ 68.1 พึงพอใจกับการทํา
หนาที่ของ ส.ส. และ ส.ว. ในการตรวจสอบการทํางานของฝายตางๆ ขณะที่รอยละ 56 มีความพึงพอใจตอ
การทําหนาที่ตรวจสอบของ ส.ว. นอกจากนี้ ในดานความไววางใจ ประชาชนสว นใหญรอยละ 57.8 มี
ความเห็นตอประวัติการทํางานของ ส.ส. และ ส.ว. วาเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาจะปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
หน าที ่ได เ ป น อย า งดี และร อยละ 41.8 เห็น วา ส.ส. และ ส.ว. คิด พูด และทํา ถูก หรือมีขอมูล โดยไม
จําเปนตองตรวจสอบหรือพิสูจน
6.

ขอเสนอแนะ

สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนีค้ ณะผูว ิจัยมีขอเสนอแนะในภาพรวมทีค่ วรมีการปรับปรุง
นโยบายและกฎหมายซึง่ สงเสริมตอการทําหนาทีค่ วามเปนตัวแทน การตรวจสอบ การทําหนาทีน่ ิติบัญญัติ
และการเขาไปเกี่ยวของในนโยบายระหวางประเทศ รวมถึงมีขอเสนอแนะตอสมาชิกรัฐสภา (ทั้ง ส.ส. และ
ส.ว.) กระบวนการทํางานของรัฐสภา และขอเสนอแนะตอหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนตอความโปรงใสและ
การเขาถึงได และความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภา สวนขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต ควรใหมีการศึกษา
ในระยะยาวเปรี ย บเที ย บทุ ก ป และมี ก ารศึ ก ษาในแต ล ะด า นให ชั ด เจนในเชิ ง ลึ ก เช น เรื ่อ งนโยบาย
ตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้ยังมีขอเสนอที่สนองตอการทําหนาที่ของรัฐสภาทั้ง 6 ดาน ดังนี้
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6.1 ขอเสนอแนะเรือ่ งความเปนตัวแทน
เรื ่องการเป น ตัว แทน ประเด็ นความเปน ตัว แทนผูด อยโอกาสมีคะแนนนอยจึงมีขอเสนอแนะเชิง
โครงสรางทัง้ ทางตรงและทางออม โดยขอเสนอแนะทางตรง ไดแก การออกกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
คนที่หลากหลายเขามา เปนผูแทน เชน การกําหนดโควตาหรือสัดสวนใหกับคนกลุมนอย คนดอยโอกาส ชน
เผา ชนพื้นเมือง คนพิการ กลุมผูหญิง โดยออกขอบังคับพรรคการเมืองใหสงผูแทนจากกลุมทีห่ ลากหลาย
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 หนวยงานที่เกีย่ วของ
ไดแก สถาบันพระปกเกลาสนับสนุนดานความรูสํานักงานสภาพัฒนาการเมืองใชเงินกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง จัดการอบรมพัฒนาหรือจัดตั้งศูนยใหกลุม คนเหลานี้ไดเขามาพัฒนาศักยภาพตนเอง ซึ่งพรรค
การเมืองจะตองใหความสําคัญ (อาจกําหนดเปนหนาที่ของพรรค)
6.2 ขอเสนอแนะ เรื่องการตรวจสอบ
ประเด็นที่มีผลการประเมินนอยทีส่ ุดของเรื่องการตรวจสอบคือคุณสมบัติและกระบวนการไดมาซึ่ง
ผูช วย ผูเชีย่ วชาญ และที่ปรึกษาประจําตัวสมาชิกรัฐสภา ซึง่ มีขอเสนอแนะวาควรมีการกําหนดคุณสมบัติที่
ชัดเจน มีการสอบคัดเลือกแลวขึ้นทะเบียนกลางโดยสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา จากนั้นจัดอบรมโดยสถาบัน
พระปกเกลา แลวใหสมาชิกรัฐสภามาคัดเลือกอีกครัง้ หนึ่ง และเมือ่ ดําเนินงานไปแลวก็มีการประเมินผลการ
ทํางานโดยคณะกรรมการประเมินและมีสมุดพกการทํางาน ทั้งนี้ ตองประกาศรายชื่อบุคคลเหลานี้เพื่อให
ประชาชนรู จั กที มงานด ว ย นอกจากนี้ มีขอเสนอแนะตอประเด็น เรื่องการตรวจสอบงบประมาณ การ
กลั่นกรอง และใหความเห็นเบือ้ งตนควรมีความโปรงใส ตามตัวแบบ PBO ดังมีตัวอยางประเทศเกาหลีและ
แคนาดา สวนการตรวจสอบการแตงตั้งขาราชการระดับสูง อาจตองกลับไปสูการแบงแยกอํานาจ แยกฝาย
บริหารออกจากฝายนิติบัญญัติดังเชนรัฐธรรมนูญ 2540 คือ หามสมาชิกรัฐสภาทําหนาที่เปนฝายบริหาร
เพือ่ ใหตรวจสอบฝายบริหารได และควรใหภ าคประชาสังคมเขามามีบทบาทมากขึ้นนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบโดยกรรมาธิการ
6.3 ขอเสนอแนะเรื่องการทําหนาที่นิติบัญญัติ
ประเด็ นที ่ได คะแนนน อย เป น การเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน จึงควรกําหนดใหการเสนอ
กฎหมายโดยภาคประชาชนตองมีการกําหนดระยะเวลาในกระบวนการ และเมื่อมีการยุบสภาตองมีการ
รั บ รองกฎหมายจากภาคประชาชนไม ใ ห ต กไปและให มี ก ารพิ จ ารณาต อ เนื ่อ งได ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการนิติบัญญัติโดยการออกกฎหมายบางฉบับควรพิจารณาเรงดวนตามความเหมาะสม มีการให
ขอมูลประชาชนในเรื่องของกฎหมาย รางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายทีจ่ ะกระทบตอประชาชนและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยสํานักงานรัฐสภาประจําจังหวัด ผูชวยของสมาชิกรัฐสภาที่อยูในพื้นที่ทํา
หนาที่ในการเผยแพรขอมูลกฎหมายทีอ่ ยูรวมถึงการพิจารณาของรัฐสภาตองเปดเผยสูป ระชาชนใหทราบถึง
สาระสําคัญ ผลดี ผลเสีย โดยเผยแพรผานสื่อชุมชน เชน วิทยุชุมชน เคเบิล ดวยการสื่อสารที่เขาใจงาย และ
ทันการณ นอกจากนี้ การทําหนาทีก่ ลัน่ กรองกฎหมายใหเปนไปตามความตองการของประชาชน จะตองมี
เรื่องของสํานึกรับผิดชอบเขามาเกี่ยวของและตองอบรมจริยธรรมแกสมาชิก
6.4 ขอเสนอแนะเรื่องความโปรงใสและเขาถึงได
ข อ เสนอเรื ่องความโปร ง ใสและเขา ถึง ได ควรมีก ารเป ดโอกาสให ป ระชาชนเขา ไปมีส ว นรว มใน
กฎหมายโดยตรงซึ ่ง อาจต อ งนํ า ขึ ้น เว็ บ ไซต รั ฐ สภา ประกาศข อ มู ล ในสํ า นั ก งานรั ฐ สภาประจํ า จั ง หวั ด
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โดยเฉพาะอย า งยิ ่ง กฎหมายที ่ก ระทบต อ ประชาชน มี ก ารบั ง คั บ ใช ป ระมวลจริ ย ธรรมที ่ใ ช ไ ด จ ริ ง มี
กระบวนการสรางจิตสํานึก มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ใหภาคประชาชนและประชาสังคมมีบทบาท
ในการตรวจสอบมากขึ้น ใหสมาคมธุรกิจไดเขามาตรวจสอบกันเอง จัดทําประมวลจริยธรรมของธุรกิจ ทําให
เกิด Social sanction กันเอง
ควรเปดโอกาสและ มีกลไกสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญัติ เชน มีกองทุน
สนับสนุนใหประชาชนมีความรูเกีย่ วกับการรางกฎหมาย ใหมีหนวยงานมาชวยใหความรู ชวยราง มีกองทุน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน เพราะตองใชเงินในการรวบรวมรายชื่อและ
รณรงค ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพือ่ ใหประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได
และมีการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ
การเขาไปรองทุกข ควรเปดใหประชาชนเขาไปรองทุกขกับรัฐสภาประจําจังหวัด มีศูน ยรับเรื่อง
รองเรียนกลางของทั้งสองสภาใหเปนศูนยกลางเดียวกัน เพือ่ ประชาชนจะสามารถไปรองเรียนไดแหลงเดียว
แลวศูนยนี้กระจายเรื่องไปยังกรรมาธิการตางๆ มีการตอบสนองตอประชาชนอยางรวดเร็วแลวแจงความ
คืบหนา มีการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางมาใหขอมูลเพิ่มเติมในกรณีการเรียกมาใหขอมูลเพิ่มเติม
การเสนอความคิดเห็นควรเปดโอกาสใหประชาชนเสนอไดผานผูชวยประจําตัวสมาชิกรัฐสภาโดย
สมาชิกรัฐสภาใหขอมูลที่สามารถติดตอไดและประกาศใหประชาชนไดทราบวาผูช วยประจําตัวนัน้ มีใครบาง
และสมาชิกรัฐสภาควรเปดชองทางโซเชียลมีเดียใหประชาชนเขาถึงได โดยมีคนกลั่นกรองเรื่อง (ผูช ว ย
ประจําตัวสมาชิกรัฐสภา) และตอบสนองไดทันที โดยโซเชียลมีเดียตองมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา
ดานความโปรงใสในการสรรหาหรือเลือกตัง้ เมือ่ เปรียบเทียบระหวาง ส.ส. และ ส.ว. พบวามีความ
แตกตางกัน แสดงใหเห็นความประชาชนสวนใหญยังเห็นวาการเลือกตั้งดีกวา เนื่องจากการสรรหา ส.ว.อาจ
ทําใหไดตัวแทนที่ไมแทจ ริง ไมยึดโยงกับประชาชน ประชาชนอาจไมเชื่อมัน่ ในตัวกรรมการสรรหาและ
กระบวนการสรรหา ซึ่งสรุปไดวา ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งมากกวา หากจําเปนตองมีการ
สรรหาก็ตองมีกระบวนการใหเห็นวามีความนาเชื่อถือ เชน มีภาคสวนอืน่ เขามาเปนกรรมการสรรหา หรือ
เพิ่มจํานวนกรรมการสรรหาและตองอธิบายที่มาของ ส.ว.ไดวาไดมาอยางไร
6.5 ขอเสนอแนะเรื่องความสํานึกรับผิดชอบ
ขอเสนอแนะเรือ่ งความสํานึกรับผิดชอบ ควรมีการบังคับใชและเผยแพรขอมูลเกีย่ วกับจริยธรรม
นั ก การเมื อ งให ป ระชาชนรั บ ทราบ เพื ่อ ให ป ระชาชนและภาคประชาสั ง คมตรวจสอบได ควรมี
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ แตงตั้งคนจากภายนอกที่มาจากภาคประชาชน ประชาสังคมเขาไปตรวจสอบ
ควรมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกรัฐสภาใหมีความรูเรือ่ งการรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
ควรมี การสํ า รวจความเชื ่อมั ่น อย า งเป น ระบบโดยสถาบัน พระปกเกลาแลว เผยแพรสูส าธารณะและนํา
ความเห็นของประชาชนไปใชปรับปรุงการทํางานของตนเอง
การมี ความรับ ผิดชอบทีม่ ิ ใช เฉพาะเขตเลือกตั้งของตน จะตองมีการจัดอบรม ใชกลไกทางสังคม
ตรวจสอบ ตองสรางจิตสํานึก พรรคการเมืองเขามามีสวนเกี่ยวของ หรืออาจกําหนดใหมี ส.ส.ที่ไมสังกัด
พรรคการเมือง
การจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหสมาชิกรัฐสภารายงานการทําหนาที่ในรัฐสภาตอประชาชน ปจจุบัน
ไมมี แตมีความคิดเห็นบางพื้นทีท่ ีบ่ อกวารัฐสภาเปนอุปสรรคตอการรายงานตอประชาชน ดังนัน้ ควรใชสื่อ
ชุมชนในกรณีอยูตางจังหวัดหรือทีห่ างไกล ใชวิทยุรัฐสภา สือ่ ออนไลน จัดเวที เพื่อใหผูชว ยประจําตัว
สมาชิกรัฐสภาเขาถึงประชาชน
6.6 ขอเสนอแนะเรื่องการมีสวนรวมในนโยบายระหวางประเทศ
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ขอเสนอแนะเรื ่องการมี สว นร วมในนโยบายระหวางประเทศควรมีการใหขอมูลเกีย่ วกับนโยบาย
พันธะกรณี มีการเผยแพรผานสือ่ เกีย่ วกับเรื่องระหวางประเทศทีร่ ัฐบาลไปทําพันธะสัญญา เรือ่ งทีก่ ําลังอยู
ระหวางพิจารณาก็ควรมีการใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นประชาชนตอนโยบายนั้นเพื่อเปนขอมูลแก
สมาชิกในการอภิปราย ขอมูลนโยบายตางประเทศในกรรมาธิการควรเปดเผยใหประชาชนเขาถึงได สวน
เรื่องการตางประเทศที่กําลังเปนประเด็นสําคัญควรเผยแพรผานสือ่ สาธารณะหลัก ไดแก เผยแพรทางทีวีใน
กรณีเขาพระวิหาร ทําฐานขอมูลพันธะสัญญา (แปลแลว) เชน CITES การสงผูรายขามแดน CEDAW ให
สมาชิกรัฐสภามีความรูและสามารถติดตามการดําเนินงานของฝายรัฐบาลใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สํานักงานเลขาธิการควรมีการศึกษาแนวโนมของโลกเพือ่ ใหประเทศไทยเตรียมตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เชน อาจดําเนินการใหมีการแกกฎหมายที่เหมาะสม ควรมีการอบรมใหความรู
สมาชิกรัฐสภาและผูชวยฯ ในประเด็นพันธะสัญญาขอตกลงระหวางประเทศ และใหมีนักวิชาการคอยสง
สัญญาณความเคลื่อนไหวเรื่องระหวางประเทศ
การสงเสริมการเจรจาระงับความขัดแยงทัง้ วุฒิสภาและสภาผูแ ทนราษฎร ควรมีการใหความรูหรือ
พัฒ นาศักยภาพสมาชิกรั ฐ สภาในเรื ่องความขัดแยงระหวางประเทศ และมีการศึกษาแนวปฏิบัติน านา
ประเทศในเรื ่อ งการแก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง ของนานาประเทศ และมี ก ารให ค วามรู พั ฒ นา
ภาษาตางประเทศ หรือมีลามที่ชวยแปล ประเด็นความสามารถริเริ่มเสนอกฎหมาย ควรมีการศึกษาทาง
วิช าการ มี การเสวนา กรณี แก ไขปรั บ ปรุงกฎหมายก็ใหรีบ แกไขดําเนิน การ รัฐ สภาควรมีฝายดูแลเรื่อง
ตา งประเทศอย า งแข็ ง ขั น โดยเฉพาะอย า งยิ ่ง เรื ่อ งวิ ช าการเพื ่อ ให ก ระบวนการพิ จ ารณาเรื ่อ งนโยบาย
ตางประเทศเปนไปอยางเหมาะสม
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Exploring Citizen Participation and Citizen Trust in Local Government
after Decentralization: A Case of Khon Kaen Metropolitan Municipality
in Thailand
Tatchalerm Sudhipongpracha, Ph.D.
College of Local Administration
Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
ts2277@gmail.com
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
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ความเปนพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand)
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด Eugenie Merieau
สถาบันพระปกเกลา
*
E-mail: ratchawadee@kpi.ac.th makuza31@hotmail.com
บทคัดยอ
รายงานวิจัยเพื่อศึกษาความเปนพลเมืองในประเทศไทยจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
1) การจัดทําตัวชี้วัดความเปนพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) ศึกษาประเด็นความสําคัญที่แสดงถึง
คุณสมบัติของความเปนพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย และ 3) ศึ กษาการมีอยูข องความเปน
พลเมืองของประชาชนชาวไทย โดยตัวอยางไดจากการสุมตามความนาจะเปน จากรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่ว
ประเทศไทย จํานวน 1,500 คน ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2554 สําหรับกอน
การเลือกตั ้งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎร ในวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2554 และระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม –
สิงหาคม 2554 หลังการเลือกตั้ง
ผลการศึกษา พบวา คุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่ประชาชนใหความสําคัญสูงที่สุด 5 อันดับแรก
คือ การทํางานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสียภาษี
และ การปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะทีค่ นไทยเองมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองใน 5 อันดับแรกคือ การ
มีความภูมิใจในการเปนคนไทย การทํางานแบบสุจริต การไปใชสิทธิเลือกตัง้ การเต็มใจที่จะเสียภาษี และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งทีแ่ ตกตางกันของระหวางคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่พึงประสงคกับ
คุณสมบัติที่มีอยูจริงของความเปนพลเมือง คือ การสามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
และมีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การศึกษานีย้ ังทําใหเกิดตัวชี้วัดทีแ่ สดงคุณสมบัติของความเปน
พลเมืองที่มีอยูในสังคมไทย ซึ่งตามทฤษฏีของ Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบงเปน 3 กลุม
คือ ตัวชีว้ ัดความเปนพลเมืองในดานที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ดานที่เนนชุมชน และ ดานการเนน
เรื่องอิสรภาพและความคิดที่กาวหนา
นอกจากนี้ เมือ่ ศึกษาถึงขั้นความสัมพันธในรายภาคของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่ประชาชน
มี พบวาประชาชน ในแตละภาคมีความแตกตางกันในคุณสมบัติของการเปนพลเมือง โดยผูท ีค่ ิดวาตนเองมี
คุ ณ สมบั ติ ค วามเป น พลเมื องในด า นวิ ถีวั ฒ นธรรมมากทีส่ ุ ด คื อ ผู ที ่อาศั ย ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
รองลงมาคือ ภาคกลาง สวนผูที่คิดวาตนเองมีความเปนพลเมืองดานชุมชนมากที่สุด คือ ผูที่อาศัยในภาค
กลาง และสุดทาย ผูที่คิดวาตนเองมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองดานความมีอิสรภาพและความกาวหนา
มากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร
ดังนั้น การจะเสริมสรางความเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยใหมีมากขึ้นนั้นจะตองขึ้นอยูกับ
บริ บ ทของพื ้น ที ่และลั กษณะของประชากรในพื ้น ที ่ดว ย เพื ่อที ่จ ะทํา ใหก ารพัฒ นาความเป น พลเมือ งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ตัวชี้วัด ความเปนพลเมืองที่พึงประสงค ความเปนพลเมืองที่มีอยูจริง
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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 “traditionoriented” 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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บทนํา
ความเปนพลเมือง (Citizenship) เปนคําที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
จะประสบความสําเร็จได ไมใชเพียงแตมีรัฐธรรมนูญทีด่ ีเทานั้น แตประชาชนจะตองเปน “พลเมือง” ตาม
ระบอบประชาธิปไตยดวย (วรากรณ สามโกเศศ, 2554) กลาวคือ มีสมาชิกของสังคมที่ใชสิทธิเสรีภาพโดยมี
ความรั บ ผิ ดชอบ เคารพสิ ทธิ ผู อื่น เคารพความแตกตาง เคารพกติก า ในนานาประเทศ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจัดใหมี การศึกษาเพือ่ สรางความเปนพลเมือง (Civic Education) ขึ้นมา
และประสบความสําเร็จในการสรางพลเมือง จนเปนตัวอยางใหกับประเทศตางๆ และปจจุบันการศึกษาเพื่อ
สรางความเปนพลเมืองไดกลายเปนปจจัยความสําเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก
ความเปนพลเมืองเปนสภาวะของการเปนพลเมืองของสังคมของประชาชน ของชาติที่มีทฤษฎีเรือ่ ง
ของสัญญาของสังคมที่ใหสิทธิและความรับผิดชอบแกประชาชน ความเปนพลเมืองเปนเรือ่ งของการมีสิทธิ
เสรีภาพ การมีสวนรวมทางการเมืองในชีวิตของชุมชน ในทางกฎหมายยังเปนเรื่องที่เชื่อมระหวางปจเจกชน
กับรัฐอีกดวย
นอกจากนี้ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือวาเปน พลเมืองที่ตองมีคุณสมบัติเฉพาะทีจ่ ะนํา
ประเทศไปสูสันติสุขดวยวิถีประชาธิปไตย ซึ่งรวมการมีอิสรภาพ การพึง่ ตัวเองได การมีสิทธิ การเคารพสิทธิ
มีความรับผิดชอบตอสวนรวม เคารพกติกาบานเมือง ไมใชความรุนแรง มีจิตสาธารณะ เปนตน การที่
ประเทศใดจะพัฒนาประชาธิปไตยใหกาวหนาไปไดดวยดี จึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ รวมทั้งการที่
ประชาชนมีความเปนพลเมืองสูงดวย
ประเทศไทยจัดวาพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยมารวม 80 ป แตยังคงมีปญหาของการถอย
กลับไปสูยุคที่เรียกวา ขาดความเปนประชาธิปไตย ดวยเหตุผลมากมาย อยางไรก็ดี หากประชาธิปไตยมี
ความเปนพลเมืองในแนวคิดทีจ่ ะชวยใหประเทศพัฒนาประชาธิปไตยไปอยางสันติไดนาจะกอผลตอการ
เสริมสรางความกาวหนาของกระบวนการประชาธิปไตยมากขึ้น
ทีผ่ านมา ยังไมปรากฏชัดเจนถึงการศึกษาวาขณะนีส้ ังคมไทยมีสภาวะของความเปนพลเมืองมาก
นอยเพียงใด มีเพียงการกลาวถึงวาหากประชาชนไทยมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองมากขึ้น ประเทศไทย
จะเปนประชาธิปไตยที่แทจริงและมีสันติสุข สถาบันพระปกเกลาซึ่งเปนสถาบันวิชาการมีภารกิจสําคัญใน
การพัฒนาประชาธิปไตย จึงเห็นวาความสําคัญ ของการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเปน พลเมืองและ
นําไปใชประเมินจริง โดยมุงหวังวาจะทําใหทราบสถานการณการเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยและ
นํ า ไปสู ก ารเสริ ม สร า งความเป น พลเมื อ งด ว ยกระบวนการศึ ก ษาของความความเป น พลเมื อ ง (Civic
Education) ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การวิจัยเพือ่ ศึกษาความเปนพลเมืองในประเทศไทย ไดเกิดขึ้นและไดทําการศึกษาในชวงกอนและ
หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) จัดทํา
ตัวชี้วัดความเปนพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) ศึกษาประเด็นความสําคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของ
ความเป น พลเมื องในทั ศนะของประชาชนชาวไทย และ 3) ศึกษาการมีอยูข องความเปน พลเมือ งของ
ประชาชนชาวไทย ผลการศึกษาจะนําไปสูก ารไดแนวทางที่จะเสริมสรางความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยตอไป
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป (ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง) ไดจากการสุม แบบผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) ประกอบดวยการสุม จังหวัด อําเภอ
ตําบล หมูบาน และรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในหมูบานนั้นๆ จํานวน 1,500 คน โดยมีจํานวนตัวอยางตามภาค
ดังนี้
ภูมิภาค
1 กรุงเทพฯ
2 ภาคเหนือ
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ภาคกลางและปริมณฑล
5 ภาคใต
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
300
271
466
229
234
1,500

สําหรับวิธีการศึกษา ใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการศึกษา โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
เปนรายบุคคล และทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2554 สําหรับกอนการเลือกตั้ง สวน
การเก็บขอมูลหลังการเลือกตั้งระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม – สิงหาคม 2554
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คํานิยามของคําวา ความเปนพลเมือง
คําวา พลเมือง มาจากภาษาลาตินวา cives (พลเมือง) ซึง่ เคยใชในยุคโบราณซึ่งเกีย่ วของกับระบบ
ประชาธิปไตยในกรีกและโรมัน ตอมาในยุคสมัยกลางไมไดนํามาใช แตอยางไรก็ตาม คําวา พลเมืองก็มีการ
นํากลับมาใชอีกในชวงของการปฏิวัติในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสในปลายศตวรรษ 18
การเปนพลเมืองมีหลายมิติ ซึ่งการที่จะเปนพลเมืองไดนัน้ จะตองมีองคประกอบ (Abowitz &
Harnish, 2006) ดังตอไปนี้
(1) มีเอกลักษณที่มาจากความเปนสมาชิกของชุมชนทางการเมือง
(2) ยึดถือคานิยมเฉพาะและอุดมคติ
(3) มีสิทธิและหนาที่
(4) มีสวนรวมทางการเมือง
(5) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
การเปนพลเมืองเปนบทบาทซึง่ จะตองปฏิบัติตามจริยธรรมแบบพลเมือง (Civic Virtue) เพื่อให
บรรลุถึงการรักษาอุดมคติของการพลเมือง (Civic Ideal) ขึ้นอยูกับอุดมการณที่ใชในการสรางชาติโดย
เนื้อหาของจริยธรรมแบบพลเมืองขึ้น อยูกับบริบ ทของสังคม อยางไรก็ตาม บทบาทของพลเมืองคือการ
ปกปองสถาบันตางๆ ทีต่ อบสนองอุดมคติของการพลเมือง ทัง้ นี้ ประชาธิปไตยเปนสิง่ สําคัญที่นับวาเปนตน
กําเนิดของอุดมคติทางการเมืองอื่นๆ อุดมคติของการพลเมือง ยกตัวอยางในกรณีของประเทศฝรั่งเศสกับ
สหรัฐอเมริกา ทั้งสองประเทศนั้นเปนประเทศเริ่มตนการพัฒนาของประชาธิปไตยในยุคใหม โดยดําเนินการ
ปฏิวัติทางการเมืองเพือ่ ไปสูก ารปกครองโดยประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ สําหรับประเทศอเมริกานัน้ อุดม
คติของการพลเมืองที่ประกาศไวใน Declaration of Independence (1776) วา “มีชีวิตทีม่ ีเสรีภาพและมี
สิทธิในการตามหาความสุขของตนเอง” สวนประเทศฝรัง่ เศส ไดมีการประกาศไวใน Declaration of the
Rights of Man and the Citizen (1789) วา “อุดมคติของการเปนพลเมืองมีความเกีย่ วของกับ เสรีภาพ
หลักทรัพย ความปลอดภัย และมีหนาที่ในการตอตานการกดขี่”ดังนั้น ชาวอเมริกาและชาวฝรั่งเศสจึงไดมี
การพัฒนาจริยธรรมแบบพลเมืองที่ตางกัน เนื่องจากสภาวะที่ตางกันของอุดมคติของการพลเมือง
ประวัติศาสตรของความเปนพลเมือง
ในยุคสมัยโบราณกาล ความเปนพลเมืองเปนเอกสิทธิ์ของชนชั้นสูงซึ่งมีอิสระทั้งดานเศรษฐกิจ
ความคิด และเวลา เพื่อปฏิบัติหนาที่พลเมือง เชน การสมัครรับการเลือกตั้ง การเปนทหาร เปนตน ในสมัย
นั้นความเปนพลเมืองเปนสัญลักษณของการเปนฐานันดรศักดิ์ เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมมีสิทธิในความ
เปนพลเมือง โดยเฉพาะ สตรี ทาส หรือ คนปาเถื่อน
ตอมาในยุคสมัยกลาง ซึ่งเปนยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชยในยุโรป แนวคิดแบบพลเมืองก็ไดสูญ
หายไป เนนเพียงแคความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยเทานั้น พลเมืองไมมีสิทธิเขามามีบทบาททาง
การเมื อ งจึ ง ไม ต อ งมี จ ริ ย ธรรมแบบพลเมื อ ง ไม มี สั ญ ญาประชาคมระหว า งประชาชนและรั ฐ มี แ ต
ความสัมพันธแบบความจงรักภักดีระหวางกษัตริยและประชาชน ดังคําพูดทีว่ า “รัฐคือผมเอง” (พระเจา
หลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส, 1674)
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ตั้งแตการปฏิวัติฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเปนตนมา กระแสเสรีนิยมกอใหเกิดแนวคิดที่วาประมุข
และรัฐไมไดรวมเปนอันเดียวกัน และหลักการที่วาประชาขนตองนับถือรัฐมากกวาตัวบุคคลทีป่ กครองรัฐ จึง
ทําใหเกิดความเปนพลเมืองที่เนนความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐแทน ดังนั้น ความจงรักภักดีตอ
อุดมคติทางการเมืองจึงมาแทนความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ทั้งนี้ การปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาและ
ฝรั ่ง เศสได ป ระกาศใช ห ลั ก การเหล า นี ้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ของทั ้ง สองประเทศ คื อ Declaration
of
Independence (1776) and Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789) ซึ่งจากการ
ปฏิวัติฝรั่งเศสเปนเหตุเริ่มตนของการผสานของความเปนพลเมืองกับชาติ (Keith Faulks, 2000) ไวดวยกัน
ระหวางศตวรรษที่ 19 และ 20 อุดมการณแบบเสรีนิยมทําใหคํานิยามของความเปน
พลเมืองกลายเปนเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเปนอุดมคติของความเสมอภาคและเสรีภาพ คํา
นิยามดังกลาวมีขอสมมุติฐานวาพลเมืองทุกคนมีเหตุผลและมีทางเลือกที่เทาเทียมกัน ไมวาจะเปน
เรื่องของชนชั้น หรือ เพศ แตอยางไรก็ตาม ในสมัยนี้ ความเสมอภาคก็ยังเปนไดแคความเสมอภาค
ในประเด็นของกฎหมายเทานั้น
แตหลังจากสงครามโลกที่ 2 สิทธิของพลเมืองรวมถึงสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางสังคม
เนื่องจากไดพิสูจนวาความเสมอภาคดานกฎหมายแตเพียงอยางเดียว ไมไดทําใหเกิดความเสมอภาค
อยางแทจริง ดังนัน้ รัฐมีหนาทีค่ ุมครองพลเมืองทางดานสังคมดวย ดวยเหตุนี้ รัฐสวัสดิการจึงการ
เกิดขึ้น และสงผลกระทบตอทัศนคติของประชาชน อาจจะทําใหประชาชนเห็นวาไมจําเปนตอง
ตอบแทนอะไรแกรั ฐ จากเหตุวิกฤตนี้ จะเห็นไดวาประชาชนในยุโรปและอเมริกาไมคอยไดไป
เลือกตั้ง หรือเขารวมกิจกรรมในชุมชนเทาทีค่ วร (Putnam, 2000) เพราะอาจคิดวาการเมืองใน
ระดับชาตินั้นไมไดเกิดประโยชนที่แทจริงในสมัยโลกาภิวัฒนแลว
ดังนั้น อนาคตของความเปนพลเมือง อาจจะกลายเปน “พลเมื องโลก” ซึ่งในยุโ รปมี
สภาวการณของการเปนพลเมืองของยุโรปแลว (European Citizenship)
ประวัติศาสตรของการมีสิทธิ มีลักษณะเชนเดียวกับประวัติศาสตรของความเปนพลเมือง
ตามที่ T.H. Marshall (1994) ไดเขียนบทความเรื่อง "ความเปนพลเมืองกับชนชั้นทางสังคม" กลาว
วา ความเปนพลเมืองในประเทศตะวันตกมีวิวัฒนาการ 3 ชวง ชวงแรกคือมีการใหสิทธิพลเมือง
(Civic rights) แกพลเมืองทุกคนบนพืน้ ฐานของสถานะ (เสรีภาพ) และความสามารถ (อิสรภาพ
ทางความคิด, ความมีเหตุมีผล) ภายใตกฎหมายที่บังคับใชกับทุกคนอยางเทาเทียม ชวงที่สอง หลัง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคแหงภูมิธรรม มีการใหสิทธิทางการเมือง (Political rights)
เริ่มแรก คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียง ตามมาดวยการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการ
รวมกลุม ชวงสุดทาย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการใหสิทธิทางสังคม (Social rights) เชน การ
ไดรับเงินชดเชยหากวางงาน การไดรับเงินบําเหน็จ เปนตน

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

-

271

-

การเปนพลเมืองและระบอบทางการเมือง (Citizenship and political regimes)
อริสโตเติลใหความเห็นวาความเปนพลเมืองถูกจัดตัง้ เปนรูปแบบขึ้นมาตามความนึกคิดของระบอบ
ที่เปนอยู (Politics อางอิงจาก William A. Galston, 1991)
ความเปนพลเมืองไดถูกกําหนดเปนความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐ ในขณะที่รัฐใหความ
คุมครองประชาชนในการมีสวนรวมที่จะรักษาสถาบัน ทั้งนี้โดยระบอบที่แตกตางกันไดมีความสัมพันธกับ
รูปแบบของการเปนพลเมืองที่ตางกัน นอกจากนั้น บทบาทของพลเมืองยังมีความแตกตางกันภายใต
ระบอบการปกครองที่ตางกัน เพราะตองการการสนับสนุนสิ่งที่ตางกันของระบอบเหลานี้
Michael Ignatieff (The Myth of Citizenship, 1995) ไดกลาวถึงความแตกตางขององคประกอบที่จะ
เปนในระบบการปกครองที่แตกตางกัน ดังนี้
ประเภทของระบบการปกครอง
1. ระบบศักดินา
2. ระบบกษัตริย

ข อ จํ า กั ด ของสถานะการเป น
สมาชิก
ความเกี่ยวพันระหวางทาสและขุน
นาง
ความเกี่ยวพันระหวางบุคคลและ
พระมหากษัตริย

ความสามารถของประชาชน
ทีพ่ งึ ประสงค
ไมมี

การเคารพ เชื่อฟงและจงรักภักดี
ตอพระมหากษัตริย
3. ระบบเผด็จการ
มีความรักตอผูปกครอง
ใหการสนับสนุนผูปกครอง
4. เนนความเปนชาติ
ความสัมพันธของสมาชิกแตละคน มีความรักตอชาติ
ตอชาติ โดยเนนทีว่ ัฒนธรรมเปน มี ค วามรู ว า สิ ่ง ใดที ่ทํ า ให ช าติ มี
หลัก
เอกลักษณ
5. เนนความเปนพลเมือง
ความสัมพันธระหวางหลักการของ มีความรูสึกถึงความรับผิดชอบ
รัฐ
มีทักษะดานการมีสวนรวมทางการ
เมือง
ทีม่ า: อางอิงใน Derek Heater, A brief history of citizenship 2004
ความแตกตางระหวางความเปนไพร (Subjecthood) กับ ความเปนพลเมืองสรุปไดดังนี้
1. ความเสมอภาคของสถานภาพ : พลเมืองทุกคนมีสถานภาพเหมือนกัน รวมถึงผูปกครองซึ่งมี
สถานภาพเปนพลเมืองเชนเดียวกัน
2. หลักจริยธรรมในการมีสวนรวม
3. การใหความรวมมืออยางมีเหตุมีผลและมีความระแวดระวัง
สิทธิแรกที่ไดคือสิทธิของความเปนพลเมือง ซึ่งจะทําใหไดสิทธิอื่นๆ ตามมาอีก เชนเดียวกับที่ Keith
Faulks (2000) กลาววา ความเปนพลเมืองเปนมากกวาสิ่งอื่นใด สามารถทําใหเราไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย
ที่ประชาธิปไตยไดสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงการมีอิสระทางความคิด
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จริยธรรมแบบพลเมือง (Civic virtues)
ความเปนพลเมืองเปนเรือ่ งของความกระตือรือรนมากกวาจะเปนสภาวะของการอยูเ ฉยๆ
ไมดิ้นรน อาจเปนเรื่องของการไมตองมีการปกครองโดยประชาชน ถาประชาชนไมเต็มใจที่จะมีสวน
รวม หรือเปนการไมมีสิทธิถาปราศจากการชุมนุมทางการเมือง หรือเปนเรื่องตั้งแตพื้นฐานของสิทธิ
ของบุคคล เราตองเต็มใจที่จะยอมรับการมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นและเขามามีสวนรวม ดังนั้น
จริยธรรมของการมีสวนรวม (Ethics of Participation) ซึ่งไดรวมสิทธิและความรับผิดชอบไวดวย
นี้เปนจริยธรรมแบบพลเมืองทีจ่ ําเปนเพือ่ ความยัง่ ยืนของประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังมีจริยธรรม
แบบพลเมืองอีกมากมายที่ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ อาทิ ตามที่อริสโตเติลกลาววา “พลเมืองทีด่ ีควรรู
และมีความสามารถทั้งเรื่องกฎระเบียบและการถูกควบคุมโดยกฎระเบียบดวย และสิ่งเหลานี้คือ
จริยธรรมแบบพลเมือง” (Aristotle, book 3, Politics) จริยธรรมของพลเมืองประกอบดวย
จริยธรรม 4 ประการ คือ การควบคุมตนเอง และการเลีย่ งการกระทําทีใ่ ชความรุนแรง หรือสุดขั้ว
ความเปนธรรม ความกลาหาญ และความรักชาติ ตลอดจนการมีปญญาและรอบคอบ มัธยัสถซึ่ง
รวมทั้งความสามารถในการตัดสินใจไดดวย
เมื่อพิจารณาประวัติศาสตรและมองไปที่วาประชาธิปไตยแบบเสรีภาพในยุคศตวรรษที่ 21
ไดใหความหมายของ “พลเมืองดี” ไวอยางไร ตัวอยางทีน่ าสนใจคือ Robert Putnam (2000) ให
ความหมายของจริยธรรมแบบพลเมืองไว 3 ประการ คือ การมีสวนรวมแบบกระตือรือรนในชีวิต
สาธารณะ การเป น ที ่น า เชื ่อ ถื อ และการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น กั บ ต า งตอบแทนกั น มั น เป น การมี
ความสัมพันธกันทางสังคม จากความพยายามทีจ่ ะทบทวนแนวคิดเรือ่ ง พลเมืองของ Angela
Wentz Faulconer (2004) ซึง่ เห็นวาสุดยอดของความเปนพลเมือง 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
จงรั กภักดี (allegiance) ตอชุมชนประชาธิป ไตยเสรี 2) เคารพตอความคิดที่แตกตา งกัน
(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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การวัดความเปนพลเมืองที่อยูบนพื้นฐานของการประเมินจริยธรรมแบบพลเมือง
ในสังคมประชาธิป ไตย จริยธรรมแบบพลเมืองเปนคุณสมบัติสวนบุคคลที่ชวยคงความ
ยั่งยืนของชุมชนทางการเมืองจากสิ่งที่เขามาคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอก จริยธรรมแบบ
พลเมืองสามารถแบงไดในหลายแนวทาง ซึ่งชุดของจริยธรรมสามารถแบงออกเปนชุดๆ ที่เกีย่ วของ
กั น คื อ 1) ทั ศ นคติ เช น การเคารพกั น และกั น การเคารพผู อื ่น ในชุ ม ชน ความเต็ ม ใจที ่จ ะ
ประนีประนอม 2) มีสิ่งจูงใจ เชน การจงรักภักดีตอชุมชนและสถาบันที่คงอยู การผูกผันตอสิ่งดี
รวมกัน การมีความทรงจําในฐานะพลเมือง และ 3) มีทักษะ เชน ความรูเรื่องงานสาธารณะ ทักษะ
ในการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง ความสามารถ/การเป ด กว างที ่จ ะเสวนา และ 4) คุ ณ ภาพของ
คุณสมบัติตางๆ เชน ความซื่อสัตย เที่ยงตรง กลาหาญ มีอิสระ การควบคุมตนเองได
ในการศึกษานี้ จริยธรรมแบบพลเมืองมีการแบงออกเปน 1) การมีสวนรวม 2) ความรู
และคานิยม เกี่ยวกับพลเมือง ตัวแบบนีไ้ ดแสดงกรอบทฤษฎีทีพ่ ัฒนาโดย Joel Westheimer และ
Joseph Kahne (2004) ดังปรากฏ ตอไปนี้
ประเภทของความเปนพลเมือง 3 ประเภท (Joel Westheimer and Joseph Kahne) (2004)
Joel Westheimer และ Joseph Kahne ไดพัฒนาประเภทของการเปนพลเมืองเปน 3 กลุมซึ่งขึ้นอยูกับ
การใหคุณคาและการกระทําที่เกี่ยวเนือ่ งกับการเปนพลเมืองทีด่ ี ประกอบดวย (1) ความรับผิดชอบสวนตัว
(2) การมีสวนรวมในความเปนพลเมือง และ (3) จิตสํานึกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคม
ตาราง 1 ประเภทของความเปนพลเมือง 3 ประเภท
ความรับผิดชอบ
สวนตัว

การมีสวนรวมใน

• มีหนาที่รับผิดชอบในชุมชน
ของตน
• ทํางานอยางสุจริตและจาย
ภาษี
• เคารพกฎหมาย
• การแยกขยะ การบริจาค
โลหิต
• เปนอาสาสมัครในชวงเวลา
ที่วิกฤต

• เขารวมเปนสมาชิก
ของชุมชน และ
พยายามที่จะรวม
พัฒนาชุมชน
• ดูแลชุมชน โดย
พยายามที่จะดูแล
ความตองการ
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ หรือรักษา
สิ่งแวดลอม

ลักษณะ

ความเปน
พลเมือง

จิตสํานึก
เกี่ยวกับ
ความ
ยุติธรรมทาง
สังคม
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ตัวอยาง
ของการ
กระทํา

สนับสนุนดานอาหาร
แกคนยากจน

สมมติฐาน
หลัก

เพื่อเปนการพัฒนา
สังคม พลเมืองที่ดีตอง
มีความซื่อสัตย ความ
รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ของชุมชน

• มีความรูวารัฐทํางาน
อยางไร
• มีความรูกลยุทธเพื่อ
จะไดบรรลุ
วัตถุประสงคในการ
ทํางาน
ชวยในการ
จัดระบบการ
จัดการอาหาร
สําหรับคนยากจน

เพื่อเปนการ
พัฒนาสังคม
พลเมืองที่ดีตองมี
สวนรวมและมี
ตําแหนงหนาผูนํา
ภายในระบบและ
โครงสรางที่มีไว

ทําการ
สํารวจวา
ทําไม
ประชาชนถึง
ยังขาดแคลน
ดานอาหาร
อยู และมี
แนวทาง
อะไรในการ
แกไขปญหา
นั้น
เพื่อเปนการ
พัฒนาสังคม
พลเมืองที่ดี
ตองตั้ง
คําถาม
โตแยงและ
เปลี่ยนระบบ
และ
โครงสรางที่
ตั้งขึ้นเมื่อ
เกิดความไม
ยุติธรรมขึ้น
ในสังคม

ที่มา: Joel Westheimer and Joseph Kahne (2004)
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ผลการศึกษาคุณสมบัติของความเปนพลเมืองไทย
ความเปนพลเมืองมีทั้งในอุดมคติและในความเปนจริง ดังนั้น ในที่นี้กลุมความคิดเห็นของประชาชน
ตอคุณสมบัติที่สําคัญของการเปนพลเมืองจึงสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ แบบของการเปนพลเมืองทีพ่ ึง
ประสงคหรือทีค่ วรจะเปน (Normative citizenship) และ ลักษณะของการเปนพลเมืองทีม่ ีการปฏิบัติจริง
(Positive citizenship)
จากการศึกษาองคประกอบของการเปนพลเมือง พบวา คะแนนเฉลี่ยของความเปนพลเมือง ใน
รูปแบบของคุณสมบัติความเปนพลเมืองที่พึงประสงค (Normative citizenship) ไดมาจาก คาเฉลีย่ ของ
ระดับความสําคัญของคุณสมบัติการเปนพลเมือง ตั้งแต 0 – 10 โดย 0 หมายถึง ไมสําคัญเลย และ 10
หมายถึง สําคัญที่สุด ในขณะที่คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี (Positive Citizenship) ไดมา
จาก คาเฉลี่ยของระดับการมีคุณสมบัติของการเปนพลเมือง ตั้งแต 0 -10 โดย 0 หมายถึง ไมมีเลย และ 10
หมายถึง มีอยางมาก ซึ่งความเปนพลเมืองสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
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ตาราง 2 แสดงประเภทของความเปนพลเมืองและคะแนนเฉลีย่ ของความเปนพลเมืองของไทย
ประเภทของความเป น
องคประกอบ
พลเมือง
A.
ค า นิ ย มที่ เ น น
6) เคารพผูอาวุโสกวา
วัฒนธรรม
(Traditional
7) เสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม
Values)
8) ปฏิบัติตามกฎหมาย
12) ปฏิบัติตามหลักศาสนา
13) มีความภูมิใจในการเปนคนไทย
15) ทํางานแบบสุจริต
16) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน
17) รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวยปลุกตนไม/แยก
ขยะ
B. การมีความรู
1) สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูสมัครรับการเลือกตั้ง
( Civic knowledge) 3) มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
5) สามารถคุยเรื่องการเมืองของประเทศตางๆ
14) เต็มใจที่จะเสียภาษี
C.
การมี ส ว นร ว ม
2) ไปใชสิทธิเลือกตั้งเสมอ
ทางการเมือง
(Political
4) สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
Participation)

คุ ณ ส ม บั ติ ที ่พึ ง
ค ว า ม มี อ ยู ข อ ง
เ ที ย บ 2
เ ที ย บ 2
ประสงค
คุณสมบัตินั้นๆ
ป
ป
2554
2555
2554
2555
9.08

9.08

0

8.96

9.31

0.35

8.87

8.78

-0.09

8.23

8.85

0.62

9.26
9.19
9.42
9.45
8.48

9.28
9.36
9.61
9.39
8.4

0.02
0.17
0.19
-0.06
-0.08

9.07
8.95
9.42
9.38
7.73

9.37
9.36
9.69
9.49
8.19

0.3
0.41
0.27
0.11
0.46

8.82

8.93

0.11

8.13

8.72

0.59

8.31
8.43
7.36
9.3

7.61
7.95
6.48
9.39

-0.7
-0.48
-0.88
0.09

6.8
6.88
5.36
9.19

6.88
6.8
5.19
9.31

0.08
-0.08
-0.17
0.12

9.39

9.27

-0.12

9.31

9.42

0.11

8.16

7.65

-0.51

6.38

6.41

0.03
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9) เปนสมาชิกกลุม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เปนตน
7.3
10) สามารถไปรวมชุมนุม ประทวงหรือเดินขบวน รวมทัง้ นัดหยุดงาน
4.06
เมื่อเห็นวาจําเปน
11) ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ
7.74

7.58

0.28

5.92

7.08

1.16

4.51

0.45

2.87

3.5

0.63

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 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความมีอยูข องคุณสมบัตคิ วามเปนพลเมือง 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 เต็มใจที่จะเสียภาษี
3. การมี สวนร วมทางการเมื อง ซึ ่งประกอบไปดว ยการไปใชสิทธิเลือกตั้งเสมอ การเปนสมาชิกกลุม
สามารถไปรวมชุมนุม ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ

จากตารางจะเห็นวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมักเนนไปทีก่ ารใหความสําคัญกับหลักปฏิบัติตาม
แนววิถีวัฒนธรรม การมีความรูวาพลเมืองควรทําอะไรบางเพื่อสังคม และการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
และประเด็นความเปนพลเมืองที่ประชาชนไทยคิดวาคนเราควรจะมี แตพบวาเขากลับมีนอยที่สุด คือ กลุมการ
มีสวนรวมทางการเมืองและความรูในฐานะพลเมือง
นอกจากนั้น ยังแสดงใหเห็นวาประชาชนผูตอบแบบสอบถามเห็นวา การทํางานทุจริต การภูมิใจใจการเปน
คนไทย ไปใชสิทธิเลือกตั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามศาสนาเปนสิ่งสําคัญ 5 ลําดับแรกในการแสดงถึง
ความเปนพลเมือง สวนลําดับทีไ่ ดคะแนนนอยทีส่ ุด คือ การไปรวมชุมนุมหรือประทวงเมือ่ เห็นวาจําเปนซึง่ สามารถ
สรุปโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังภาพ ตอไปนี้
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ภาพ 3 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการใหความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมือง
(คุณสมบัติที่พึงประสงค)
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และเมื่อศึกษาตอไปถึงสภาวะการเปนพลเมืองในปจจุบันที่ประชาชนมีสภาวะของการเปนพลเมืองโดยการ
ถามวาประชาชนเหลานัน้ วามีคุณสมบัติเหลานีม้ าเพียงใด พบวา ประชาชนเห็นวาการภูมิใจในการเปนคนไทยเปน
คุณสมบัติทางการเมืองทีพ่ วกเขามีสูงสุด รองลงมาคือ การทํางานแบบสุจริตไปใชสิทธิเลือกตัง้ เต็มใจเสียภาษีและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ทัง้ นีค้ ุณสมบัติทีพ่ วกเขาตอบวา มีนอยทีส่ ุด คือ การไปรวมชุมนุมประทวง เมื่อเห็นวาจําเปน
(คาเฉลี่ยเพียง 2.87 จากคะแนนเต็ม 10) ดังภาพ 2
ทั้งนี้คุณสมบัติที่มีความแตกตางของสิ่งที่ควรจะเปนกับการมีอยูสูงสุด คือ
- สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 1.78
- มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 1.55
- สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้ง 1.51
- ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ 1.51
- เปนสมาชิกกลุม 1.38
- สามารถไปรวมชุมนุม ประทวงเมื่อเห็นวาจําเปน 1.19
สิง่ ที่นาสนใจคือประชาชนคิดวาการสามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการมี
ความรูเ กีย่ วกับการเมืองเปนคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของความเปนพลเมือง แตพวกเขากลับมีคุณสมบัติ
ขอนี้นอยมาก ชองวางระหวางสิ่งที่ควรจะเปนและสิ่งที่มีอยูจริงกวางที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติอื่นๆ
สวนคุณสมบัติที่ไมมีค วามแตกตางเลยระหวางสิ่งทีค่ วรจะเปนกับการเกิดขึน้ จริงในความรูสึกของ
ประชาชน คือ ความภูมิใจในการเปนไทย
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ภาพ 4 แสดงคาเฉลี่ยของระดับการมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชน
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ประเภทการเปนพลเมือง
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความเปนพลเมือง 2 โดยทําการศึกษาความคิดของประชาชนในชวง
หลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพือ่ ใหทราบวาคนไทยมี
แนวคิดตอคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีพ่ ึงประสงคแบบใด เปนออกเปนกี่กลุม ซึ่งจากการวิเคราะห
ป จ จั ย (Factor Analysis) แบบของการเปน พลเมือ งที่พึง ประสงคห รื อที่ควรจะเปน (Normative
citizenship) สามารถจําแนกเปน 2 กลุม คือ 1) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม
(Traditionalist / Minimalist) และ 2) ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับความมีอิสรภาพและ
ความกาวหนาทันสมัย (Modern / Liberal) ดังตาราง 3
1

คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่พึงประสงค
ตาราง 3 แสดงคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่พึงประสงค (Normative Citizenship)
คุณสมบัติของความเปนพลเมือง
ทีพ่ งึ ประสงค
1.
ความเป น พลเมื อ งที ่ใ ห
คว ามสํ า คั ญ กั บ วิ ถี วั ฒ นธ รรม
(Traditionalist / Minimalist)

องคประกอบ

2) ไปใชสิทธิเลือกตั้งเสมอ
6) เคารพผูอาวุโสกวา
7) เสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม
8) ปฏิบัติตามกฎหมาย
12) ปฏิบัติตามหลักศาสนา
13) มีความภูมิใจในการเปนคนไทย
14) เต็มใจที่จะเสียภาษี
15) ทํางานแบบสุจริต
2.
ความเป น พลเมื อ งที ่ใ ห 1) สามารถเปรี ย บเที ย บนโยบายของพรรคและผู ส มั ค รรั บ การ
ความสํ า คั ญ กั บ ความมี อิ ส รภาพ เลือกตั้ง
แ ล ะ ค ว า ม ก า ว ห น า ทั น ส มั ย 3) มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
4) สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
(Modern / Liberal)
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 ครัง้ ที่ 13, 2555
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หมายเหตุ ขอ 10) สามารถไปรวมชุมนุม ประทวงหรือเดินขบวน รวมทัง้ นัดหยุดงานเมือ่ เห็นวาจําเปน มี
คะแนนไมเขาเกณฑทั้ง 2 กลุม
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมือง
โดยรวมคะแนน เต็ม 170 คะแนน พบวา ประชาชนใหความสําคัญตอคุณสมบัติของความเปนพลเมือง
140.9 คิดเปนรอยละ 82.88 แตเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในป 2554 ซึ่งมี 143.3 คะแนน คิดเปน
รอยละ 84.32 แสดงวาประชาชนใหความสําคัญกับการเปนพลเมืองโดยรวมลดลง โดยเมื่อคํานวณ
คะแนนความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมือง จําแนกตามภูมิภาคที่อาศัย พบวา ภาคกลางมีคา
คะแนนเฉลี่ยของการใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆ สูงที่สุด คือ 149.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 170
คะแนน รองลงมาคือ ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต ตามลําดับ ดัง
ตาตาราง 4 ดังนี้
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ความคิดเห็นของประชาชนตอความสําคัญของคุณสมบัติความเปนพลเมืองโดย
ภาพรวม จําแนกตามภูมิภาคที่อาศัย
ภูมิภาคที่อยูอาศัย
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
กรุงเทพมหานคร
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
มากขึ้น รายละเอียดดังภาพตอไปนี้
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ภาพ 5 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญตอคุณสมบัติความเปนพลเมืองของประชาชน
นอกจากนี้ เมื่อทราบแลววาลักษณะของความเปนพลเมืองที่พึงประสงคนั้นควรมีคุณสมบัติเชนไร
จากนั้น จึงศึกษาตอถึงความมีอยูจริงของความเปนพลเมืองวาจริงๆ แลว ประชาชนชาวไทยเห็นวาตนเอง
มีคุณสมบัติเรื่องความเปนพลเมืองมากนอยแคไหน ดังตอไปนี้
คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี
คุณสมบัติทีพ่ ึงประสงคจําแนกไดเปน 2 กลุม ดังตาราง 3 แตเมื่อศึกษาตอไปถึงการมีอยูจริง
พบวา สามารถจําแนกการมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยได 3 กลุม จากการ
ถามตอเนื่องจากคุณสมบัติที่พึงประสงคและทําใหสะทอนสภาพของความเปนพลเมืองของประเทศไทยได
โดยคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีม่ ีการปฏิบัติจริง (Positive citizenship) จําแนกเปน 3 กลุม คือ 1)
ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist / Minimalist) 2) ความเปนพลเมือง
ที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน (Community Oriented Citizenship) และ 3) ความเปนพลเมืองทีใ่ ห
ความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนา ทันสมัย (Modern / Liberal Progressive) ดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 5 แสดงคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี (Positive Citizenship)
คุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่
ประชาชนมี
1. ความเปนพลเมืองที่ให
ความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม
(Traditionalist / Minimalist)

2. ความเปนพลเมืองที่ให
ความสําคัญกับชุมชนของตน
(Community Oriented
Citizenship)
3. ความเปนพลเมืองที่ให
ความสําคัญกับอิสรภาพ
ความกาวหนา ทันสมัย
(Modern / Liberal Progressive)

องคประกอบ
2) ไปใชสิทธิเลือกตั้งเสมอ
6) เคารพผูอาวุโสกวา
7) เสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม
8) ปฏิบัติตามกฎหมาย
12) ปฏิบัติตามหลักศาสนา
13) มีความภูมิใจในการเปนคนไทย
14) เต็มใจที่จะเสียภาษี
15) ทํางานแบบสุจริต
7) เสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม
16) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน
17) รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวยปลูกตนไม/
แยกขยะ
1) สามารถเปรีย บเที ย บนโยบายของพรรคและผูส มั ครรั บ การ
เลือกตั้ง
3) มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
4) สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
5) สามารถคุยเรื่องการเมืองนานาชาติ
9) เปนสมาชิกกลุม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เปนตน
11) ติดตามการทํางานของนักการเมืองและขาราชการ

ทั ้ง นี ้ คุ ณ สมบั ติ ที ่ป ระชาชนมี ไ ด ถู ก จํ า แนกได 3 ประเภท ต า งจากคุ ณ สมบั ติ ที ่พึ ง ประสงค
กลาวคือ มีเรือ่ งของการใหความสําคัญกับชุมชนเพิ่มเขาไปดวย โดยมีองคประกอบยอยทีอ่ ยูใ นกลุม นี้ คือ
เสียสละเวลาทํางานเพือ่ สวนรวม, บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และ รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํา
กลับไปใชใหม/ชวยปลูกตนไม/แยกขยะ
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี
โดยรวมคะแนน เต็ม 170 คะแนน พบวา ประชาชนใหมีคุณสมบัติของความเปนพลเมือง 134.3 คะแนน
คิดเปนรอยละ 79.0 ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบกับความคิดเห็นของประชาชนตอคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่
ประชาชนมีในป 2554 และเมือ่ ถามถึงการมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองทั้ง 17 ขอ พบวา ภาคที่มี
ประชาชนตอบว า มี คุ ณ สมบั ติ เ หล า นี ้สู ง สุ ด คื อ ประชาชนในภาคกลาง รองลงมา คื อ ภาค
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ตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ กรุ งเทพมหานคร ภาคใต และภาคเหนือ ตามลําดับ โดยภาคเหนือเปนภาคที่
ประชาชนยอมรับวามีคุณสมบัติตางๆ นั้นนอยที่สุด ดังตาตาราง 6 ดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของการคิดวาการมีคุณสมบัตินั้นกับคุณสมบัติทีพ่ ึงประสงค พบวา
ทุกภาคมีคะแนนลดลง อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติที่ปรารถนาจะสูงกวาคุณสมบัติที่มีอยูจริงเสมอ
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนตอคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่ประชาชนมี โดย
ภาพรวม จําแนกตามภูมิภาคที่อาศัย
ภูมิภาคที่อยูอาศัย
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
กรุงเทพมหานคร
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 พลเมืองที่เนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship
เมื่อศึกษาความแตกตางระหวางเพศ กับ กลุมคุณสมบัติการเปนพลเมืองที่ประชาชนมีในสวน
ของการให ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ถี วั ฒ นธรรม พบว า ผูช ายมี คุ ณสมบั ติ ของความเป น พลเมื อ งในเรื ่อ งวิ ถี
วัฒนธรรมนอยกวาผูหญิง แต ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 7 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีป่ ระชาชนมีเนน
ดานวิถีวัฒนธรรม กับเพศ
เพศ
คาเฉลี่ย
จํานวน
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 พลเมืองที่เนนชุมชน หรือ Community Oriented Citizenship
การมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่เนนชุมชน พบวา ผูห ญิงมีคุณสมบัติในเรือ่ งของความเปน
พลเมืองที่เนนการดูแลชุมชนสูงกวาผูช ายอยางมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ผูช ายตอบวา ตนเองมีคุณสมบัติดังกลาว
นอยและสวนทางกับผูหญิง
ตาราง 8 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองทีป่ ระชาชนมีเนน
ดานชุมชน กับเพศ
เพศ
คาเฉลี่ย
จํานวน
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 พลเมืองที่มีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship
เพศไมมีความแตกตางกันในคุณสมบัติที่ประชาชนมีในฐานะพลเมืองทีเ่ นนความกาวหนาอยางมี
นัยสําคัญ แตผูหญิงดูเหมือนจะมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่เนนความกาวหนาสวนทางกับผูชาย
ตาราง 9 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของคุณสมบัติของการเปนพลเมืองที่ประชาชนมี
แบบที่มีความคิดกาวหนา กับ เพศ
เพศ
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
ผูชายมีในกลุมอื่นๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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2. การศึกษา
2.1 พลเมืองที่เนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship
ตาราง 10 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีคุณสมบัติของการเปนพลเมือง ที่เนนดาน
วิถีวัฒนธรรม กับ ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี -0.063
69
1.059
หรือเทียบเทา
การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท 0.284
8
0.848
หรือเทียบเทา
ไมไดศึกษา
-1.582
15
2.372
รวม
0.012
1,140
0.985
F. = 5.553 sig. = .000
n. = 1,140
จากการศึกษา พบวา การศึกษากับการมีอยูข องคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชน
ชาวไทย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .000 และกลุม ที่มีทัศนะเปนบวกตอคุณสมบัติของ
การเป น พลเมื อ งสู ง สุ ด คื อ กลุ ม ที ่ไ ม สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รองลงมาคื อ กลุ ม ที ่ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเทา กลุมที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ประถมศึกษา ขณะที่กลุมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเห็นในทิศทางที่ตรงกัน
ขาม
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2.2 พลเมืองที่มีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship
ตาราง 11 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูข องคุณสมบัติการเปนพลเมืองแบบทีม่ ี
ความคิดกาวหนา กับ ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 0.345
69
0.953
หรือเทียบเทา
การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท 0.799
8
0.929
หรือเทียบเทา
ไมไดศึกษา
-0.831
15
1.623
รวม
-0.002
1,140
1.001
F. = 5.162 sig. = .000
n. = 1,140
จากตาราง พบวา กลุม ทีม่ ีการศึกษาตางกันมีความแตกตางกันในเรื่องการมีอยูของคุณสมบัติ
ความเป นพลเมืองที ่เน นความก าวหน า โดยกลุม ทีม่ ีคุณสมบัติของความเปน พลเมืองในแบบกาวหนา
ทั น สมั ย เป น กลุ ม ที ่ศึ กษาในระดั บ ปริ ญญาโท รองลงมา คื อ กลุม ที่ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โรงเรีย น
พาณิ ช ยการ/โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา และ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั ง มั ธ ยมปลาย ในขณะที ่ บางกลุ ม ให
ความสําคัญทางลบ โดยเฉพาะกลุมที่ไมไดศึกษา
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3. ภูมิภาคที่อาศัย
3.1 พลเมืองที่เนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship
ตาราง 12 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูข องคุณสมบัติการเปนพลเมือง ทีเ่ นน
ดานวิถีวัฒนธรรม กับ ภูมิภาคที่อาศัย
ภูมิภาคที่อยูอาศัย
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
กรุงเทพมหานคร
-0.191
118
1.178
รวม
0.000
1,162
1.000
F. = 32.730 sig. = .000
n. = 1,162
จากการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีคุณสมบัติของความเปนพลเมือง ที่เนนดานวิถีวัฒนธรรม
มากที่สุด คือ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกนั้นจะมีความคิดที่สวนทางกัน
3.2 พลเมืองที่เนนชุมชน หรือ Community Oriented Citizenship
ตาราง 13 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูข องคุณสมบัติการเปนพลเมือง ทีเ่ นน
ชุมชนกับ ภูมิภาคที่อาศัย
ภูมิภาคที่อยูอาศัย
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
กรุงเทพมหานคร
-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 พลเมืองที่มีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship
ตาราง 14 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูข องคุณสมบัติการเปนพลเมือง แบบ
ความคิดกาวหนา กับ ภูมิภาคที่อาศัย
ภูมิภาคที่อยูอาศัย
คาเฉลี่ย
จํานวน
คา Std. Deviation
ภาคเหนือ
-0.457
176
1.205
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.198
ภาคกลาง
0.508
ภาคใต
0.074
กรุงเทพมหานคร
0.200
รวม
0.000
F. = 37.959 sig. = .000
n. = 1,162

483
286
99
118
1162

0.838
0.888
1.115
0.862
1.000

จากตารางที ่ 14 แสดงให เ ห็ น วา ภาคกับ การมีอยูของความเปน พลเมืองดานความกาวหน า
ทันสมัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยภาคที่มีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองในดานนี้มากที่สุด
คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ ผูที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ภาคอื่นๆ เห็นตรงกันขาม
โดยสรุป คุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชนในภาคตางๆ มีความแตกตางกันดังนี้
ตาราง 15 แสดงประเภทของคุณสมบัติของความเปนพลเมืองของประชาชนในภาคตางๆ
ภาค
ประเภทของคุณสมบัตขิ องความเปนพลเมืองของประชาชน
ภาคเหนือ
ความเป น พลเมื อ งที ใ่ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ชุ ม ชนของตน(Community
Citizenship)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist /
Minimalist)
ภาคกลาง
ความเป น พลเมื องที ่ให ค วามสํา คั ญ กั บ อิส รภาพ ความก าวหนา ทั น สมั ย
(Modern / Liberal Progressive) และ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญ
กับชุมชนของตน (Community Citizenship)
ภาคใต
คอนขางมีความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนา
ทันสมัย (Light Modern / Liberal Progressive)
กรุงเทพมหานคร
ความเป น พลเมื องที ่ให ค วามสํา คั ญ กั บ อิส รภาพ ความก าวหนา ทั น สมั ย
(Modern / Liberal Progressive)
4 กลุมอายุ
4.1 พลเมืองที่เนนเรื่องวิถีวัฒนธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship
ตาราง 16 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูข องคุณสมบัติการเปนพลเมือง ทีเ่ นน
ดานวิถีวัฒนธรรม กับ กลุมอายุ
กลุมอายุ
คาเฉลี่ย
จํานวน
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
อายุ 50 – 59 ป
0.099
อายุ 60 ปขึ้นไป
0.032
รวม
0.008
F. = 7.639 sig. = .000
n. = 1,143

301
325
300
1143

1.037
0.847
0.817
0.982

กลุมอายุที่คิดวาตนเองมีลักษณะของความเปนพลเมืองที่เนนวิถีวัฒนธรรมสูงสุด คือ กลุมอายุ 50
– 59 ป รองลงมา คือ กลุมอายุ 30 – 39 ป และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป ขณะที่กลุมอายุนอยกวา 29 ป
และกลุมอายุ 40 – 49 ป เห็นตรงขาม
4.2 พลเมืองที่มีความคิดกาวหนา หรือ Modern Progressive Citizenship
ตาราง 17 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมีอยูข องคุณสมบัติการเปนพลเมือง ที่มี
ความคิดกาวหนา กับ กลุมอายุ
กลุมอายุ
คาเฉลี่ย
อายุต่ํากวา 29 ป
-0.321
อายุ 30 – 39 ป
0.009
อายุ 40 – 49 ป
0.131
อายุ 50 – 59 ป
-0.037
อายุ 60 ปขึ้นไป
-0.049
รวม
-0.002
F. = 2.952 sig. = .019
n. = 1,143

จํานวน
52
165
301
325
300
1143

คา Std. Deviation
0.940
1.083
0.923
1.000
1.012
0.997

จากการวิเคราะห พบวา กลุม อายุที่ตางกันมีความคิดวาตนเองมีลักษณะของการเปนพลเมืองที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย กลุมอายุ 40 – 49 ปคิดวาตนเองมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองมาก
ที่สุด รองลงมาคือ กลุมที่มีอายุระหวาง 30 – 39 ป นอกนัน้ มีความคิดที่สวนทางกัน ดังนัน้ กลุมอายุ 30
– 49 ป จะเปนกลุมทีม่ ีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่มีความคิดกาวหนาซึง่ นาจะมาจาการเปนกลุม ที่
สําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแลว
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บทสรุป
คุณสมบัติการเปนพลเมืองที่ประชาชนไทยใหความสําคัญสูงที่สุด ใน 5 อันดับแรก คือ
1. การทํางานแบบสุจริต
2. การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย
3. การไปใชสิทธิเลือกตั้ง
4. การเต็มใจที่จะเสียภาษี
5. การปฏิบัติตามกฎหมาย
และพบวาคนไทยเองมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองในเรื่องตอไปนี้ 5 อันดับแรก คือ
1. การมีความภูมิใจในการเปนคนไทย
2. การทํางานแบบสุจริต
3. การไปใชสิทธิเลือกตั้ง
4. การเต็มใจที่จะเสียภาษี
5. การปฏิบัติตามกฎหมาย
สิง่ ทีแ่ ตกตางเกี่ยวกับเรื่องของความเปนพลเมืองทีพ่ ึงประสงค กับ การมีอยูจริงของความเปน
พลเมือง คือ
1. สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
2. มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
นอกจากนั้น การศึกษานีย้ ังพบวาความเปนพลเมืองที่พึงประสงคของคนไทย สามารถมาจัดกลุม
จําแนกตามระดับความสําคัญของคุณสมบัติของความเปนพลเมืองที่พึงประสงคได 2 กลุม คือ
1. ความเปนพลเมืองทีใ่ หความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบดวย การไปใชสิทธิเลือกตั้ง
การเคารพผูอาวุโส การเสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา มีความภูมิใจในการเปนคนไทย เต็มใจที่จะเสียภาษี และทํางานแบบสุจริต
2. ความเป น พลเมื อ งที ใ่ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความมี อิ ส รภาพและความก า วหน า ทั น สมั ย
ประกอบดวย สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผูส มัครรับเลือกตัง้ มีความรูเกีย่ วกับ
การเมืองการปกครอง สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุยเรื่องการเมือง
นานาชาติ เปนสมาชิกกลุม/สมาคม/สหภาพ/ชมรม เปนตน ติดตามการทํางานของนักการเมืองและ
ขาราชการ บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และ รักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวยปลูก
ตนไม/แยกขยะ
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โดยเมือ่ ดูความสัมพันธในรายภาค พบวา ผูทีม่ ีใหคะแนนความสําคัญของคุณสมบัติความเปน
พลเมืองทีพ่ ึงประสงคในดานวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผูท ีอ่ าศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะทีผ่ ู
ที่มีใหคะแนนความสําคัญของคุณสมบัติความเปนพลเมืองที่พึงประสงคในดานความกาวหนามากที่สุด คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนกัน รองลงมา คือ ภาคกลาง
สวนการมีอยูจ ริงของความเปนพลเมือง ซึ่งผูศึกษาไดใหประชาชนตอบแบบสอบถาม ตอบวา
ตนเองมีคุณสมบั ติของการเป นพลเมื องในแตละขอมากนอยเพียงใด ซึง่ พบสิ่งทีน่ าสนใจ โดยจําแนก
ออกเปน 3 กลุม คือ
1. ความเปนพลเมืองทีใ่ หความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบดวย การไปใชสิทธิเลือกตั้ง
การเคารพผูอาวุโส การเสียสละเวลาทํางานเพื่อสวนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา มีความภูมิใจในการเปนคนไทย เต็มใจที่จะเสียภาษี และทํางานแบบสุจริต
2. ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับชุมชนของตน ประกอบดวย เสียสละเวลาทํางานเพื่อ
สวนรวม การบริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดลอมโดยการนํากลับไปใชใหม/ชวย
ปลูกตนไม/แยกขยะ
3. ความเป น พลเมื อ งที ่ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความมี อิ ส รภาพและความก า วหน า ทั น สมั ย
ประกอบด ว ย สามารถเปรี ย บเที ย บนโยบายของพรรคและผูส มัครรับ การเลือกตั้ง มีความรูเกี่ย วกั บ
การเมืองการปกครอง สามารถวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุยเรื่องการเมือง
นานาชาติ เปนสมาชิกกลุม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เปนตน และติดตามการทํางานของนักการเมือง
และขาราชการ
โดยกลุมคุณสมบัติที่เ พิม่ ขึ้น คือการใหความสําคัญ กับ ชุมชนซึ่งแสดงถึงความเปนคนไทยทีร่ ัก
ชุมชนของตนเอง โดยเมื่อศึกษาความสัมพันธในรายภาค พบวา ผูท ีค่ ิดวาตนเองมีคุณสมบัติความเปน
พลเมืองในดานวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผูที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง
ทัง้ นี้ลักษณะสําคัญของกลุมนี้ก็คือ การเนนการไปใชสิทธิเลือกตั้ง เคารพผูอาวุโสกวาและยึดมั่นในหลัก
ศาสนา เปนตน ในขณะที่ผูที่คิดวาตนเองมีความเปนพลเมืองในดานชุมชนมากที่สุด คือ ภาคกลาง สวน ผู
ที่คิดวาตนเองมีคุณสมบัติของความเปนพลเมืองดานความมีอิสรภาพและความกาวหนามากที่สุด คือ ภาค
กลาง รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังพบความแตกตางของประเภทของความเปนพลเมืองในแตละภาค คือ
ภาค
ประเภทของคุณสมบัตขิ องความเปนพลเมืองของประชาชน
ภาคเหนือ
ความเป น พลเมื อ งที ใ่ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ชุ ม ชนของตน(Community
Oriented Citizenship)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist /
Minimalist)
ภาคกลาง
ความเป น พลเมื องที ่ให ค วามสํา คั ญ กั บ อิส รภาพ ความก าวหนา ทั น สมั ย
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ภาคใต
กรุงเทพมหานคร

(Modern / Liberal Progressive) และ ความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญ
กับชุมชนของตน (Community Oriented Citizenship)
คอนขางมีความเปนพลเมืองที่ใหความสําคัญกับอิสรภาพ ความกาวหนา
ทันสมัย (Light Modern / Liberal Progressive)
ความเป น พลเมื องที ่ให ค วามสํา คั ญ กั บ อิส รภาพ ความก าวหนา ทั น สมั ย
(Modern / Liberal Progressive)

ดังนั้น หากจะตองเสริมสรางความเปนพลเมืองคงจะตองศึกษาบริบทของพื้นที่และกลุมประชากร
ใหชัดเจน และการศึกษานี้พบวา ประชาชนคิดวาตนเองมีความสามารถเรื่องการวิเคราะหและแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง นอยกวาเรื่องอื่น รวมทั้งมีความรูทางการเมืองนอยกวาที่ควรจะเปนอีกดวย
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การเสริมสรางความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
(Enhancing Democratic Citizenship in Thailand)
ถวิลวดี บุรีกุล และ สติธร ธนานิธิโชติ
บทคัดยอ
การปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยไปสูก ารมีระบอบประชาธิปไตยที่กาวหนาและยั่งยืนควร
เริ่มตนที่การทําใหประชาชนชาวไทยมีความกระตือรือรนทีจ่ ะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง มีความรูท าง
การเมืองที่เพียงพอ และมีความยึดมั่นในคานิยมประชาธิปไตยโดยเฉพาะในเรื่องการยอมรับความแตกตาง
และการเคารพสิทธิของผูอ ื่น ซึง่ ลวนเปนคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยทัง้ สิน้
สวนการจะทําใหประชาชนชาวไทยมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองดังกลาวไดตองอาศัยกระบวนการ
สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางมีความหมายในทุกระดับ
และหลากหลายรูปแบบ
บทความนี้ทําการทบทวนสถานการณการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนชาวไทยในชวง
สิบปที่ผานมา พบวา ประชาชนชาวไทยมีพฤติกรรมและทัศนคติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ
ทีส่ นับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยมากขึ้นกวาในอดีต อยางไรก็ตาม จากการสํารวจนโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม ตลอดจนปรากฏการณในเรื่องกระบวนการนโยบายในประเทศ
ไทยแลวกลับพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะยังคงมีปญหาอยูหลาย
ประการ อาทิ ปญหาดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
ปญหาดานโครงสรางกฎหมายและกระบวนการนโยบายที่ไมเอือ้ ตอการมีสวนรวมของประชาชน ปญหา
การใชเครื่องมือการมีสวนรวมของประชาชน และปญหาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและความพรอมของ
ประชาชน ผูปฏิบัติงานภาครัฐ และผูกําหนดนโยบาย บทความนี้จึงเสนอวาแนวทางการพัฒนาความเปน
พลเมืองทีส่ ําคัญและจําเปนเรงดวนมีอยูอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก การเปดกลไกภาครัฐใหประชาชนเขามี
สวนรวมอยางแทจริง การเสริมสรางความเปนพลเมืองผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม และการ
ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
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สันติวิธี : กํานันสไตล
ชลัท ประเทืองรัตนา
นักวิชาการผูชํานาญการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
นับ ตั้งแตป ลายเดื อนตุ ลาคม 2556 ทีส่ ุเทพ เทือกสุบรรณ คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.)
และประชาชนแนวรวม ไดเริ่มตนชุมนุมประทวงสภาผูแทนราษฎรที่ไดลงมติใหรางพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมแก ผู ซึ่งกระทํ า ความผิ ดเนื ่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชน พ.ศ.... ผานการพิจารณาในวาระที่สองและสาม จนกระทั่งไดพัฒนาประเด็นขอเรียกรองมาเปน
ขับไลรัฐบาล มีผูเสียชีวิตจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองมากกวา 20 ราย และบาดเจ็บมากกวา
700 ราย
อยางไรก็ตาม การชุมนุมเรียกรองของกลุม กปปส. เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย เกิดคําถามจาก
สังคมว าเปน การเรีย กรองอยางสัน ติวิธีห รือเนนไปที่การใชความรุน แรง บทความนีจ้ ะมุงตอบคําถาม
ดังกลาวในประการแรก โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดการปฏิบัติการไรความรุนแรง ของศาสตราจารย ยีน
ชารป (Gene Sharp) ผูซึ่งไดคิดคน รวบรวมปฏิบัติการไรความรุนแรงไวในการเอาชนะรัฐบาลเผด็จการ
ดวยวิธีการตางๆ แนนอนวาปฏิบัติการไรความรุนแรงดังกลาว มีความแตกตางอยางยิ่งกับสันติวิธีของ
มหาตมะคานธี มหาบุรุษชาวอินเดียที่ตอตานจักรวรรดินิย มอังกฤษในการปกครองอาณานิคมอินเดีย
กลาวคือมหาตมะคานธี เนนที่ 1.ความรักและมีเมตตาตอผูทีเ่ กลียดเรา คืออหิงสา ผลก็คือคนอังกฤษ
จํานวนมากไมเกลียดชัง เคียดแคนคานธี 2.การตอสูเรียกรองอยางสันตินัน้ ตองไมกลัววาจะตองสูญเสีย
อวัยวะ ทรัพยสมบัติ หรือแมกระทั่งชีวิต 3.การตอสูเรียกรองนั้นตองไมใชกําลังกับฝายตรงขาม อดทน
คานธียอมพลีชีพของตนเองเพื่อใหบรรลุสิง่ ที่ตนพึงประสงค ในขณะที่แนวทางของยีน ชารป นัน้ เนนการ
เรียกรองอยางสันติเพื่อเอาชนะฝายตรงขาม เพราะเห็นวาถาใชความรุนแรงในการเรียกรอง ก็จะถูก
ปราบปราม ตอบโตกลับอยางรุนแรง แตถาไมใชความรุนแรงก็จะนําไปสูความเห็นอกเห็นใจไดแนวรวม
และยิง่ รัฐบาลเนนปราบปรามผูมาเรียกรองทีไ่ มใชอาวุธ ก็จะเกิดสิง่ ที่เรียกวา “ยิวยิตสูทางการเมือง”
รัฐบาลก็จะไมมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศอีกตอไป โดยการเอาชนะฝายตรงขามไมจําเปนตอง
มีความรักในเพื่อนมนษยแตอยางใด ในประการที่สอง บทความนี้มุงศึกษาวาการเรียกรองเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายของ กปปส.นั้น ใชแนวทาง และยุทธิวิธีอยางไรบางตามแนวทางปฏิบัติการไรความรุนแรง
ของยีน ชารป ซึ่งแบงไดกวางๆ เปน 3 วิธีคือ 1.การประทวงและโนมนาว 2.การไมใหความรวมมือและ3.
การขัดขวาง สุดทายแลวแนวทางปฏิบัติการไรความรุนแรงมีความเหมือนกับการทําสงคราม คือตอง มี
การจัดกําลังการรบ การวางแผนอันชาญฉลาด กลาหาญ มีวินัย เสียสละ
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เศรษฐกิจและการคลังท้องถิ่น
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การคลังท้องถิ่น : การสร้างรายรับเพื่อการพัฒ นาท้ องถิ่น
วิศท์ เศรษฐกร มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคั ดย่ อ
บทความนี้กล่าวถึงการคลังท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็น เรื่ อ งที่ มีค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตนเองได้ เนื่ อ งจาก
หน่วยงานท้องถิ่นถือว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะ แก่ผู้ รั บ บริ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
เรื่องของรายรับ ถือว่าเป็นปัจจัยนาเข้า (input) ที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อ นนโยบาย การให้ บ ริ ก าร
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ทางระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
ท้องถิ่น และความแตกต่างทางบริบทซึ่ ง หมายถึ ง ลั ก ษณะทางกายภาพ ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ความเป็ น เมื อ ง
จานวนประชากร การใช้พื้นที่ในทางเศรษฐกิจ ของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ปัจจัยต่ างๆเหล่ า นี้ มีผ ลต่ อ
การสร้างรายรับของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการดาเนิ น การมาโดยตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นในวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ซึ่ง เป็ น แนวทาง
ที่ขาดความแน่นอนในการประสบความสาเร็จ การแก้ปัญหาการคลังท้องถิ่น สามารถท าได้ โ ดยการสร้ า ง
นวัตกรรมทางการคลังของท้องถิ่นให้สามารถหารายได้ ใ ห้ มากขึ้ น โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารจั ด การโดย
ท้องถิ่นเอง ซึ่งผู้เขียนได้ น าเสนอไว้ 2 แนวทาง กล่ า วคื อ ในเรื่ อ งของการเพิ่ มรายรั บ ของท้ อ งถิ่ น นั้ น
สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยเน้นการบริหารจัด การในพื้ น ที่ ข องท้ อ งถิ่ น
เอง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ส่วนรวมที่สามารถด าเนิ น กิ จ การที่ น าไปสู่ ก าร
สร้างรายได้ ให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของกิจการเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และยั ง เป็ น การกระตุ้ น ประสบการณ์
ของท้องถิ่นในการบริหารจัดการ เป็นการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เกิดการจ้ า งงาน ในประเด็ น ต่ อ มา
คือการสร้างรายได้โดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการในท้ อ งถิ่ น จ่ า ยภาษี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยในการเพิ่ มรายได้ ใ ห้ กั บ ท้ อ งถิ่ น แล้ ว ท้ อ งถิ่ น ยั ง
สามารถสร้างกลไกในการควบคุมอย่างเหมาะสม เป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์ ร วม (holistic) ที่ ส ามารถ
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 situation,
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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บทนา
เป็นที่เข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของการบริหารงานคลังนั้นจะประกอบไปด้วยการศึ ก ษาขอบเขตการ
บริหารงานคลังใน 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ รายรั บ รายจ่ า ย หนี้ ส าธารณะ และงบประมาณ ซึ่ ง ทั้ ง 4
ประเด็นนั้นไม่ได้แยกกันโดยเด็ดขาด แต่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เช่ น ถ้ า เรามอง
ในเรื่องประเด็นรายรับ ซึ่งถ้ามองในการคลังระดับประเทศนั้นส่วนใหญ่จะได้รายรับมาจากการจั ด เก็ บ ภาษี
เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงกิจการต่างๆของรัฐบาล รายรับที่ได้นั้น ย่ อ มจะมี ค วามสั มพั น ธ์ ใ นส่ วนของรายจ่ า ย
และงบประมาณ เนื่องจากรายรับเป็นตัวบ่งบอกถึงจานวนของรายจ่ า ยและการจั ด ท างบประมาณในปี
ต่อๆไป รวมถึงรายจ่ายที่รัฐได้ดาเนินการตามงบประมาณนั้น ย่อมมีผลต่อรายรับเช่นกัน กล่า วคื อ การจ่ า ย
ของรัฐนั้นเป็นการจ่ายที่นาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มมู ล ค่ า ของกิ จ การของรั ฐ อย่ า งไรนั่ น เอง
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพการคลังในภาพรวม จะเห็นได้ว่าในแต่ละส่วนย่ อ มเชื่ อ มโยงสั มพั น ธ์ เ ป็ น วงจร
หมุนไปตามกระบวนการละมีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเอง ดังที่ จรัส สุวรรณมาลา 1 (2541) ได้ ก ล่ า วถึ ง
การบริหารงานคลังว่าเป็นเรื่องของการหาเงิน การเก็ บ รั ก ษา และการใช้ เ งิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ และดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพ ความมั่นคง และความน่ า เชื่ อ ถื อ ในทางการเงิ น ของ
องค์การ ซึ่งผู้เขียนมองว่าความสาคัญของประเด็นในการบริหารงานคลั ง นั้ น มี ค วามส าคั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไป
กว่ากัน ซึ่งนักบริหารรัฐกิจมีความจาเป็นที่จะต้องทาความข้ า ใจกั บ กระบวนการในแต่ ล ะประเด็ น อย่ า ง
ลึกซึ้งเนื่องจากมีเนื้อหาสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องนั้นค่อนข้างหลากหลาย ผู้เขียนได้ให้ความสนใจในประเด็ น
รายรับโดยมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานคลังภาครัฐนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายบริการสาธารณะ
ที่ดีและทั่วถึงให้กับประชาชนการที่ รั ฐ สามารถหารายรั บ เป็ น จ านวนมากได้ นั้ น ย่ อ มส่ ง ผลที่ ดี ต่ อ การ
ดาเนินการรายจ่ายและการจั ด ท างบประมาณ ซึ่ ง จะได้ ร ายรั บ ที่ มากหรื อ น้ อ ยนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ แผนการ
ดาเนินการทางเศรษฐกิจรวมถึงงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน ผู้ เ ขี ย นจึ ง ขอเปรี ย บเที ย บกั บ
การบริหารเงินส่วนบุคคลว่ามีความคล้ายคลึงกันกล่าวคือถ้ า เราสามารถที่ จ ะหารายไดเป็ น จ านวนมาก
การจัดสรรหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆภายในชีวิตประจ าวั น รวมถึ ง แผนที่ ว างไว้ ใ นระยะยาวก็ ย่ อ มที่ จ ะ
สามารถดาเนินการได้โดยง่ายนั่นเอง
ในระดั บ ของการคลั ง ท้ อ งถิ่ น นั้ น ถื อ ได้ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารงานคลั ง ที่ มี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้ามองในการคลังระดับท้องถิ่นแล้วนั้น จะเห็นได้ ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น มาก
กับการคลังในระดับประเทศ รวมถึงลักษณะของการท างานงานตามภารกิ จ ที่ มีข้ อ ถกเถี ย งในเรื่ อ งของ
ขอบเขตการทางานมาอย่างยาวนาน ดังประเด็นคากล่าวของนักวิชาการกล่าวไว้ว่า

1
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“การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ผ่ า นการ
เปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญในทศวรรษที่ผ่านมา แรงผลักดั น ส่ ว นส าคั ญ เกิ ด
จากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 และ พรบ.กาหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ในแง่
หนึ่งมีความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบให้ แ ก่
ท้องถิ่นระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดี ย วกั น หลายภารกิ จ ที่ ค วรจะถู ก ถ่ า ย
โอน—ยังมิได้ดาเนินการ”
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
จากคาโปรยสามารถทาความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาของหน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ได้
อย่างชัดเจน ข้อถกเถียงดังกล่าวได้ถูกกล่าวถึงเป็นระยะเวลานาน แต่การปรับเปลี่ยนหรือ ถ่ า ยโอนในเรื่ อ ง
ของภารกิจในการดาเนินการนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็ น ประเด็ น ปั ญ หาในเชิ ง
โครงสร้าง ซึ่งถ้าจะมีการถูกปรับเปลี่ยนนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่อ งที่ มีก ารขั บ เคลื่ อ นที่ ล าบากพอสมควร
รวมถึงท่าทีไม่ว่าจะเป็นช่วงของการบริหารในรัฐบาลใด ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ ค่ อ นข้ า งน้ อ ยมาก
จากข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดของการบริหารงานคลังท้องถิ่นดังกล่าว ผู้เขี ย นจึ ง ให้ ความสนใจเพื่ อ น าไปสู่
วัตถุประสงค์ของบทความอยู่สองประเด็นหลักๆ ได้แ ก่ การวิ เคราะห์ สถานการณ์ ร ายรั บขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ประเด็นโครงสร้างรายรับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการด าเนิ น การจั ด เก็ บ
รายได้ ข้อจากัดขอบเขตในการดาเนินการ ในประเด็นที่สองผู้ เขี ย นต้ อ งการน าเสนอแนวทางในการ
สร้างรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนาเสนอทั้ ง ในส่ ว นของข้ อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบาย
รวมถึงการนาเสนอการปรับตัวหรือแนวทางในการสร้างรายรั บโดยสร้ า งนวั ต กรรมทางการคลั ง ของ
ตนเอง เนื่องจากประเด็นข้างต้นผู้เขียนได้ย กตั ว อย่ า งว่ า ปั ญ หาการคลั ง ท้ อ งถิ่ น นั้ น ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เป็ น
ปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยมีจุดเน้นหลักๆของประเด็นปัญหาอยู่ที่การถ่ายโอนภารกิ จ ของหน่ ว ยงานระดั บ
กระทรวงที่ทาให้เกิดการจากัดขอบเขตในการดาเนินการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การน าเสนอ
วิธีการสร้างรายรับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมองในประเด็นรอบด้ า นเป็ น ส่ ว นประกอบ
ในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในบทความนี้ ผู้ เ ขี ย นจะขอน าเสนอในหลายๆ
ประเด็นที่น่าสนใจและมีความสาคัญในการแก้ปัญหารายรั บ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในหลายๆ
ด้าน โดยบทความนี้นั่นจะเน้นการสร้างแนวทางในการพัฒนารายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
แบบองค์รวม (Holistic) ซึ่งมีความแตกต่างจากการนาเสนอแนวทางทั่วๆไปที่ มัก จะมองการแก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะในส่วนของโครงสร้างการบริหาร ซึ่งแนวทางดังกล่าวค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากในความเป็ น จริ ง ถึ ง แม้
จะมีการผลักดันเป็นช่วงระยะเวลาที่นานแล้วก็ตาม
2

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์1 นักวิชาการดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายรับของท้องถิ่น : สถานการณ์และความเป็นไปได้
“การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่ ว นหนึ่ ง ของประเทศ
ซึ่งมี อานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร ซึ่ ง
จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบต่ออานาจอธิ ป ไตยของรั ฐ เพราะหน่ ว ย
การปกครองท้องถิ่นมิใช่เป็นขององค์ ก รที่ มีอ านาจอธิ ป ไตยในตั ว เอง
การปกครองท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมี อ งค์ ก ร
ที่จ าเป็ น (Necessary Organization) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองท้องถิ่น”
William A. Robsons3
ในส่วนนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง เนื้ อ หาที่
ใช้ในการวิเคราะห์นั้นผู้เขียนจะวิเคราะห์ตามขอบเขตหรื อ ภารกิ จ การถ่ า ยโอนในเรื่ อ งของการจั ด เก็ บ
รายได้ โดยวิเคราะห์จากข้อบัญญัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 เป็ น หลั ก เพื่ อ การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ ซึ่งการเขียนบทความในครั้งนี้ ผู้เขียนจะเน้นในเรื่องของรายรับโดยเน้ น ไปที่ ก ารจั ด เก็ บภาษี กั บ
กิจการที่ดาเนินการโดยท้องถิ่น ในประเด็นนี้ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในข้างต้นว่าการคลัง ท้ อ งถิ่ น นั้ น มี ค วาม
แตกต่างกันกับการคลังในระดับประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นของรายรับถือได้ว่าเป็นข้ อ แตกต่ า งที่ เ ห็ น ได้
อย่างชัดเจน ถ้าเราลองวิเคราะห์ในส่วนของรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเห็ น ได้ ว่ า ถ้ า มี
การพูดถึงการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามความเข้าใจแบบกว้ า งๆ เราสามารถ
เข้าใจได้ว่าท้องถิ่นจะมีรายได้ โดยแบ่งเป็นรายได้ เ ป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ ภาษี อ ากรที่ ท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้
จัดเก็บเอง (Local Levied Taxes) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วท้องถิ่ น โดยเฉพาะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หรื อ
เทศบาลจะจัดเก็บได้จากหมวดภาษีอากร อันได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4 ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ 5 ภาษี ป้ า ย6
และอากรฆ่าสัตว์7 (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ,2550) ซึ่งในส่วนของหมวดการจัดเก็บภาษีอากรนั้น ถือว่ า เป็ น
แหล่งรายได้ที่มีความสาคัญในการจัดเก็บขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว นั้ น
รายได้ของท้องถิ่นนั้นตามพระราชบัญญัติกระจายอานาจ รวมถึงการถ่ายโอนภารกิ จ ให้ สู่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ยังมีรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถที่ จ ะจั ด เก็ บ ได้ อี ก หลายหมวด เช่ น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ที่มีแหล่งรายได้ มากถึ ง 25 ประเภท เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่
3

William A. Robsons นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ศึกษาแนวคิ ดทฤษฎีทางการปกครองท้องถิ่น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เก็บตามจานวนร้อยละของค่าเช่ารายปี
5
ภาษีบารุงท้องที่ เป็นการจัดเก็บจากเจ้าของที่ดินในส่วนที่ไม่เสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
6
ภาษีป้าย ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่มาจากสถานประกอบการต่างๆ จัดเก็บตามขนาด
7
อากรฆ่าสัตว์ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงฆ่าสัตว์คิดตามจานวนตัวและประเภทของสัตว์ เช่น กระบือ วัว สุกร
4
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เกี่ยวข้องกับการขายสุรา ค่าธรรมเนียมที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพนั น ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยั ง มี ห มวดอื่ น ๆ ได้ แ ก่ หมวดรายได้ จ ากทรั พย์ สิ น ที่ มีแ หล่ ง รายได้ 6
ประเภท เช่น ค่าเช่าที่ดิน รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากค่าเช่ า เครื่ อ งจั ก รกล รวมถึ ง หมวดรายได้ จ าก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ซึ่งตามกฎหมายได้ มีค าอธิ บ ายของแหล่ ง ที่ มา
ของรายได้ที่ชัดเจน
จากประเด็นดังกล่าวผู้เขียนวิเคราะห์ว่าแท้ที่จริงแล้วภาษีอากรที่ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ เอง (Local
Levied Taxes) นั้นที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ประกอบด้วยหมวดที่มาของรายได้ อ ยู่ ถึ ง 6 ประเภท ซึ่ ง ใน
แต่ละประเภทก็จะประกอบไปด้วยที่มาของรายได้ที่หลากหลาย แต่อย่ า งไรก็ ต ามเราจะเห็ น ได้ ว่ า หมวด
รายได้ที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้น ด้วยความหลากหลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก จะไม่สามารถจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนี ย มบางประเภท
ได้เลย เช่น หมวดค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ และใบอนุญาต จะเห็นได้ว่าค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่
แล้วจะสามารถจัดเก็บได้ในแหล่งพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเมืองหรือเทศบาลใหญ่ๆเท่านั้น บางองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลในหลายๆพื้นที่ก็ไม่สามารถรับภารกิจดังกล่าวไปจัดเก็บเป็นรายได้ เช่น ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ
การทาบัตรประชาชน ซึ่งในประเด็นนี้ในปัจจุบันสามารถที่จะทาได้ในหน่วยงานท้องถิ่นหลายๆแห่ ง แต่ ก็ มี
อยู่หลายแห่งที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้
นอกจากนี้ผู้เขียนมองว่าความแตกต่างในลักษณะของพื้นที่ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น
ในบางพื้นที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเขตที่ตั้ง ซึ่งบางพื้นที่นั้นเขตที่ตั้งอยู่ในเขตเมือ งซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ของ
อุสาหกรรม หรือเป็นพื้นที่ที่เป็นสถานที่ ตั้ ง ของสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ ย่ อ มจะมี ค วามแตกต่ า งกั น กั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนที่เป็นชนบท ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดเก็บรายได้ จึ ง มี ค วามแตกต่ า ง
กั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น เทศบาลต า บลสุ เ ทพ เป็ น เขตเทศบาลเป็ น เขตที่ ตั้ ง บริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั น ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็น เป็นพื้นที่ทางธุรกิจทั้งย่านร้านอาหาร ร้ า นค้ า และที่ ส าคั ญ
ที่สุดคือเป็น แหล่ ง หอพั ก ของนั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จา กกรณี ศึ ก ษาที่ ผู้ เ ขี ย น
ยกตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ส่วนหลักๆแล้ว เทศบาลตาบลสุเทพสามารถที่ มีร ายได้ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ ทั้ ง
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย รวมถึงรายรับจากหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่า หมวดรายได้จากทรั พย์ สิ น เป็ น
ต้น ผู้เขียนจึงมองว่าในส่วนของรายรับของท้องถิ่ นนั้นในปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจในการจั ด เก็ บ ที่ มาก
พอสมควร แต่ด้วยความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพ และสถานที่ตั้งทาให้การจัดเก็ บ ทางรายได้ ยั ง
มีความเหลื่อมล้ากันอยู่มาก ผู้เขียนจึงมองว่าการจัดสรรในเรื่องของรายได้ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
นั้น มีส่วนที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จริง แต่ก็ยังถือว่าไม่สามารถสร้ า งรายได้ ที่ มี
ความครอบคลุมได้ ถึงแม้ว่าตามนโยบายพื้นฐานแห่ ง รั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การกระจายอ านาจ ระบุ ใ ห้ มี
คณะกรรมการกระจายอานาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลการถ่ า ยโอนภารกิ จ
กาหนดเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรให้กับองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อย่ า งเหมาะสม ก าหนดให้ ห น่ ว ย
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ราชการถ่ายโอนภารกิจซึ่งระบุว่ามีจานวน 245 ภารกิจ ณ จนถึงช่ว งปี 2553 การถ่ า ยโอนภารกิ จ จาก
ราชการส่วนกลางยังดาเนินการไม่ครบถ้วน กล่าวคือประมาณ 180 ภารกิ จ (ดิ เ รก ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ , 2553)
เพราะฉะนั้นปัญหาที่ผู้เขียนมองว่าเป็นประเด็นที่สาคัญในส่วนของรายรับที่ได้จากการจั ด เก็ บ ภาษี นั้ น คื อ
เรื่องของการเข้มงวดในเรื่องข้อบัญญัติที่ตายตัว ซึ่งทาให้เป็นข้อจากัดขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
การจัดเก็บ บางส่วนมีพื้นที่ที่แตกต่างกันหรือสามารถที่จะจั ดเก็บที่คล่องตัวในภาษีในด้ า นอื่ น ๆ ควรที่ จ ะมี
การปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สร้างความยืดหยุ่นที่แตกต่ า งมากขึ้ น ผู้ เขี ย นจึ ง มองประเด็ น ที่
สาคัญในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่ ใ ช่ ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การถ่ายโอนภารกิจ แต่ประเด็นที่สาคัญคือความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวั ต ถุ ประสงค์ ข องหน่ ว ยงาน
ท้องถิ่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
ในประเด็นต่อมาผู้เขีย นจะกล่ า วถึ ง กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดการจั ด สรร
สัดส่วนภาษีและอากรซึ่งสนับสนุนข้อวิเคราะห์ของผู้เขียนเองที่กล่าวไว้ในประเด็นความยื ด หยุ่ น และความ
เหมาะสมสอดคล้องของข้อบัญญัติที่สามารถพัฒนาการคลังท้องถิ่นได้ กล่าวคือ โดยตามกฎหมายแล้ ว นั้ น
จะแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 3 กลุ่ มใหญ่ ได้ แ ก่ กลุ่ มแรก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล เทศบาล และเมืองพัทยา กลุ่มที่สองได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มสุดท้ า ยกรุ ง เทพ จะ
เห็นได้ว่าการวางข้อกฎหมายนั้นจะมีเกณฑ์ที่ไม่แตกต่างกันในเชิงของหลักการ ผู้เขียนมองว่ า จุ ด ที่ น่ า สนใจ
คือประเด็นในกลุ่มที่แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และเมื อ งพั ท ยา นั้ น ใช้ ก ฎหมายใน
มาตรา 23 กับกลุ่มที่สองที่เป็นการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้กฎหมายตามมาตรา 24
นั้นน่าจะมีข้อแตกต่างกันให้เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็ บ ภาษี อ ากร ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การจั ด เก็ บ รายได้
หลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความซ้ าซ้ อ นในการจั ด เก็ บ รวมถึ ง สามารถที่ จ ะ
ดาเนินการได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆได้ มากขึ้ น เพื่ อ ความเข้ า ใจและเห็ น ภาพอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ผู้เขียนจึงขอเปรียบเทียบรายได้อย่างคร่าวๆตามหมวดของพื้นที่องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบล 2 แห่ ง ได้ แ ก่
องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลล าไทร จั ง หวั ด อยุ ธ ยา และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี ล ะกอ จั ง หวั ด
นครราชสีมา อาจจะเป็นช่วงปีที่ไม่เท่ากันแต่ผู้เขียนต้องการให้เห็นภาพของแนวโน้มและความแตกต่ า งซึ่ ง
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

รวมเงินรายรับจริงทั้งสิ้น

54,854,117.33

ตารางที่ 1 แสดงรายรับขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลลาไทร
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ตารางที่ 2 แสดงรายรับขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลศรีละกอ จังหวัดนครราชสีมา
จากตารางที่เปรียบเทียบของทั้ง 2 องค์การบริหารส่วนตาบล จะพบว่า ในแต่ละหมวดนั้ น มี ค วาม
แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น หมวดภาษีอากร ซึ่งได้มาจากการจัดเก็บภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี ป้ า ย
อากรฆ่าสัตว์นั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เนื่องจากเขตขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าไทรนั้ น
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเขตที่เป็นแหล่งที่ตั้งทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย สถาน
ประกอบการเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณเป็นจานวนมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากองค์การบริหารส่ว นต าบลศรี ล ะ
กอที่มีรายรับค่อนข้างน้อยทั้งในหมวดของภาษีอากร และในหมวดของค่าธรรมเนี ย ม ซึ่ ง ข้ อ โต้ เ ถี ยงในเชิ ง
การคลังท้องถิ่นนั้นก็อาจจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สาเหตุ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การจั ด เก็ บ ที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น
ตามแต่สิ่งปลูกสร้างและการดาเนินการทางเศรษฐกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะแห่ ง นั้ น
เนื่องจากจะต้องจัดเก็บเพื่อนาไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการซ่ อมแซมส่ ว นที่ ช ารุ ด เสี ย หายอั น
เนื่องมาจากการใช้งาน เช่น ระบบระบายน้ า ถนน เป็ น ต้ น ซึ่ ง ท าให้ พื้น ที่ ที่ มีก ารด าเนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่สูงก็จะต้องรับผิดชอบในการดาเนินการพัฒนาพื้นที่ของตนเองควบคู่ กั น ไปด้ ว ย แต่ อ ย่ า งไรก็
ตามผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มเติมเป็นข้อวิพากษ์ ว่ า ตามความเป็ น จริ ง แล้ ว ผลกระทบหรื อ ความเสื่ อ ม
โทรมนั้ น เราไม่ สามารถที่ จ ะตี ก รอบเป็ น ลั ก ษ ณะของการขี ด เส้ น แบ่ ง ได้ พื้ น ที่ ใ ด ที่ มี ก ารใ ช้
สาธารณูปโภคมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อเขตพื้นที่อื่นอย่างหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เช่ น เทศบาลแห่ ง หนึ่ ง เป็ น
เขตพื้นที่ทางอุตสาหกรรม มีการขนส่งสินค้า เป็นจานวนมาก ถนนที่เสียหายอาจจะไม่ได้เสี ย หายเฉพาะใน
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พื้นที่เทศบาลนั้นแต่ยังส่งผลต่อพื้นที่อื่นด้วย อีกตัวอย่ า งหนึ่ ง ผู้ เ ขี ย นจะยกตั ว อย่ า งโครงการขนาดใหญ่
กล่าวคือโครงการไนท์ซาฟารี8 จังหวัดเชียงใหม่ การใช้น้าและพื้นที่ป่า ส่งผลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ข อง
คนในหลายเขตพื้นที่ซึ่งเป็นผลกระทบที่กระจายเป็นวงกว้าง เป็นต้น
จากเนื้อหาในส่วนนี้ผู้เขียนมีความต้องการในการสื่อให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องของการจัดเก็ บ รายได้
ที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้า และความไม่สอดคล้องกันกับปัญหาในสองประเด็น หลั ก ๆคื อ การวางข้ อ บั ญ ญั ติ
ตามกฎหมายที่ไม่สามารถครอบคลุมความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ และ
ประเด็นของความแตกต่างของพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ อื่ น และส่ ง ผลต่ อ การจั ด เก็ บ ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ
การจัดการสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์พร้อมในพื้นที่
แนวทางในการสร้างรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ถ้ากล่าวถึงการสร้างรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีการนาเสนอไว้อย่างหลากหลาย
ทั้งในส่วนของนักวิชาการในประเทศและนักวิชาการต่างประเทศ ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ท างการ
คลังท้องถิ่นที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้เขียนขอนาเสนอข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็นประเด็ นดังต่อไปนี้
ในประเด็นแรกจากการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังท้องถิ่น จะพบปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ ผู้ เ ขี ย นได้
นาเสนอไปแล้วได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้าในการจัดเก็บรายได้ รวมถึง กฎหมายข้ อ บั ญ ญั ติ
ที่ทาให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนั้น ไม่ ส ามารถน า การถ่ า ยโอนภารกิ จ มาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อกาหนดตามภารกิจบางประการไม่สอดคล้องกับลั ก ษณะทางกายภาพและการ
จัดการของท้องถิ่นนั้น ซึ่งผู้เขียนนาเสนอว่ า การออกกฎหมายข้ อ บั ญ ญั ติ ค วรที่ จ ะมี ค วามยื ด หยุ่ น และ
คานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ แต่ ล ะพื้ น ที่ ข องท้ อ งถิ่ น สามารถดึ ง ศั ก ยภาพใน
การบริหารงานคลังได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพและเหมาะสม มี ค วามคล่ อ งตั ว มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตาม
ลักษณะพื้นที่ ตามคากล่าวของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548)9 การศึกษาหาคาตอบ คาตอบนั้นเองเป็นเรื่อง
ของเรา ปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีวิธีคิดและมีมุมมองที่ จ ะสร้ า งความเข้ า ใจเหล่ า นั้ น หรื อ เปล่ า เพราะสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปมีความหลากหลายซับซ้อนมากมาย ถ้าเราให้คาตอบฟันธงลงไปก็อาจผิดที่ผิดทางได้ จึงกล่าว
ได้ว่า อานันท์ กาญจนพั น ธุ์ ได้ เ น้ น ในเรื่ อ งของความหลากหลายของพื้ น ที่ ที่ มีลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการต่างประเทศได้แก่ ริชาร์ด เอ. มั ส เกรฟ และ เพ็ ก กี บี . มั ส เกรฟ (Richard A.
Musgrave and Peggy B. Musgrave) ก็ได้มองเห็นในประเด็ น เดี ย วกั น ที่ แ ย้ ง ว่ า การกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บภาษีและใช้จ่ายไม่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ เนื่ องจากการ
ใช้นโยบายการกระจายรายได้จะต้องเป็นนโยบายที่กระทบต่อประชากรในประเทศทุกคนเหมื อ นๆ กั น ถ้ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้นโยบายกระจายรายได้ จะเป็นการใช้นโยบายเฉพาะบางส่ ว นของประเทศ
8

9

โครงการไนท์ซาฟารี โครงการสวนสัตว์กลางคืน เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อานันท์ กาญจนพันธุ์ นักวิชาการทางมานุษยวิทยา
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ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเผชิญกับปัญหาประชากรโยกย้ายถิ่ น ฐาน และในที่ สุ ด นโยบาย
การกระจายรายได้ของท้องถิ่นจะไม่มีประสิทธิภาพ ในประเด็นดังกล่าวริชาร์ด เอ. มัสเกรฟ และ เพ็ ก กี บี .
มัสเกรฟ (Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave) มองว่าการกระจายเพียงอย่างเดียวก็อาจจะ
ไม่ส่งผลดีต่อการคลังท้องถิ่นครอบคลุมทั้งพื้นที่ จะต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมในความหลากหลาย
ในประเด็นต่อมาผู้เขียนจะขอนาเสนอในส่วนของแนวทางแก้ไขเป็นข้อเสนอที่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นสามารถที่จะนาไปใช้ไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ตนเอง ซึ่งได้แก่ การสร้างนวัตกรรมทางการคลัง ซึ่งในส่ ว น
ของนวัตกรรมทางการคลังนั้นท้องถิ่นสามารถที่จะดาเนินการได้และสร้างได้ทั้งในส่วนของนวัตกรรมในการ
เพิ่มรายได้ รวมถึงนวัตกรรมในการลดปัญหาในการใช้ ร ายจ่ า ย ซึ่ ง สามารถเสนอแนวทางในการสร้ า ง
นวัตกรรมทางการคลังได้ดังนี้
1.การเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ กล่าวคือ การสนับสนุนให้ท้องถิ่นได้ใช้พื้นที่สาธารณะที่ มี
อยู่ในท้องถิ่นดาเนินการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อประกอบกิจการในท้ อ งถิ่ น เอง เช่ น การใช้ พื้น ที่ ว่ า ง พื้ น ที่
สาธารณะที่เป็นของส่วนรวม ร่วมกันเปิดกิจการ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่ น ลงทุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้เพิ่มเติมเป็นเทศพาณิชย์ ซึ่งในการดาเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว นอกจากที่จะช่วยในการเพิ่มรายได้
ให้กับท้องถิ่นแล้วนั้น ยังช่วยให้ท้องถิ่นได้มีการบริหารจัดการด้วยตนเองมากขึ้น ข้อสาคัญอีกประการหนึ่ ง
คือเป็นการจ้างงานคนในท้องถิ่นในส่วนของนวัตกรรมในการเพิ่มรายได้นั้นผู้ เขียนนาเสนอในประเด็นการเปิด
โอกาสให้ท้องถิ่นสามารถที่จะดาเนินการในส่วนของพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ของตนในการประกอบกิจ การที่
เป็นส่วนรวมได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในการลงทุนและผลประกอบการที่ได้ว่า มี ค วามเหมาะสม
และช่วยในการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งตามกาหมายในมาตรา 28 กาหนดไว้ว่าอาจมีรายรับหรื อ
รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีการปรับเปลี่ยนระเบีย บกฎเกณฑ์ ข้ อ กฎหมายที่
เหมาะสมชัดเจนก็สามารถเป็นแนวทางในการเพิ่มรายรับของท้องถิ่นได้
2.การใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในส่วนนี้ผู้เ ขี ย นจะน าเสนอแนวทางในการเพิ่ ม
รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ก ารคลั ง ท้ อ งถิ่ น ในส่ ว นของความ
แตกต่างของพื้นที่ เช่น พื้นที่ของเขตเทศบาลที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม และส่งผลกระทบต่อเขตพื้นที่อื่นๆ ซึ่ง
ได้มีนักวิชาการได้นาเสนอไว้ในการแก้ไขปัญหาการคลังท้องถิ่น ดั ง กล่ า วและน าไปสู่ ก ารเพิ่ มรายรั บ และ
กระจายรายได้ให้เท่าเทียมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่ า วคื อ ดิ เ รก ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ (2553) ได้
กล่าวถึงภาษีสิ่งแวดล้อม น่าจะเป็นฐานภาษีแบบใหม่ซึ่งสาคัญอย่างยิ่งในบริ บ ทของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น
เนื่องจากพิษภัยจากมลพิษจากโรงงาน สถานประกอบการ ร้านค้า บ้านเรือน สิ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ จะต้ อ งสร้ า ง
หลักการ “ผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters pay principle) ” ผู้ผลิตจะต้องรับ ผิ ด ชอบอย่ า งครบถ้ ว น
(Extended producers’ responsibility) ซึ่งเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการก ากั บ
และควบคุมอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ ในกรณีที่ท้องถิ่นมีบริษัท โรงงาน แหล่งการผลิตต่างๆ เข้ามาดาเนิน
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กิจการในท้องถิ่น โดยเบื้องต้นย่อมอาจจะทาให้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุ มชน และน าไปสู่ ปั ญ หา
ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น การใช้หลักการผู้สร้างมลพิ ษเป็นผู้จ่าย (Polluters pay principle)
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกากับและควบคุมทาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร
มากขึ้น เนื่องจากจะต้องเสียภาษีสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนื อ จาก
ท้องถิ่นจะลดปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้ เ พิ่ มมากขึ้ น
จากการเก็บภาษีจากผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยในยุคปัจจุบนั นัน้ เอือ้
ต่อการลงทุน และมีการขยายฐานการผลิตกระจายในหลายๆพื้นที่มากขึ้น ซึ่งในหลายๆประเทศในยุโรปได้มี
การดาเนินการในประเด็นดังกล่าวไปแล้ว แต่ผู้เขียนยังมองว่านโยบายดังกล่าวยังเป็นรูปธรรมอยู่ เ นื่ อ งจาก
จะต้องออกระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และต้องครอบคลุมอยู่ในหลายๆประเด็น แต่อย่ า งไรก็ ต ามแนวทาง
ดังกล่าวก็ช่วยในการเพิ่มรายได้ที่ดึงมาจากภาคเอกชนเพื่อเป็นรายรับของท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นกว่าที่ เ ป็ น อยู่ ใ น
ปัจจุบัน ซึ่งในประเด็นดังกล่าวผู้เขียนมองว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามองในบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดาเนินการในประเด็นดังกล่าวนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยให้รายรับของ
ท้องถิ่นมีจานวนมากขึ้นแล้วนั้น ยังส่งผลให้ลดการขัดแย้งในพื้นที่กรณีในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นพื้นที่ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในทางเศรษฐกิจ มักจะมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการใช้ ท รั พยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ เ สมอ การสร้ า ง
มาตรการป้องกันปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
กับคนในชุมชนได้
บทสรุป
การคลังท้องถิ่นเป็นกระแสที่มีนักวิชาการได้กล่าวถึงและให้ความสนใจเป็นจานวนมาก นอกจากนัน้
ยังมีการขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้เขียนมีความเห็นว่าตลอดเวลาที่
เราพยายามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของท้องถิ่นนั้น เราจะแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้ า ง
ใหญ่อยู่เสมอ เช่น การเพิ่มอัตราร้อยละการส่งรายรับเข้าสู่ส่วนกลาง หรือการเปลี่ยนรูปแบบการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่น ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ การดาเนินการดังกล่ า วนั้ น อาจจะเป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่
แน่นอน และอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยการวิเคราะห์ ช่ อ ง
ทางการเพิ่มรายรับของท้องถิ่น อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยหาทางออกในการบริหารการคลังของท้องถิ่นได้
ซึ่งจากการนาเสนอบทความผู้เขียนได้นาเสนอแนวทางพัฒนารายรับของท้องถิ่นโดยมองจากการ
วิเคราะห์ข้อบัญญัติตามภารกิจที่ถูกถ่ายโอนมาให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งตามความเป็ น จริ ง แล้ ว
การบริหารการคลังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอาจจะส่งผล
กระทบต่อระบบหรือการดาเนินการทางเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆได้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการพัฒนารายรั บ
ของท้องถิ่นนั้น บางครั้งเปรียบเสมือนกับ “การพายเรือในอ่าง” หาทางออกไม่เจอจะรอการกลับเปลี่ ย นใน
เชิงโครงสร้างก็เกิดขึ้นได้ยาก ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกิดความไม่เท่าเทียมและเหมาะสม การจั ด เก็ บ ภาษี ใ น
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ภาคเอกชนในหน่วยงานเอกชน หรือการปรับปรุงภาษีบางประเภทเช่นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้จ่ายเพิ่มขึ้ น
และตามจริงจากกลุ่มคนมีฐานะก็ไม่สามารถดาเนินการได้อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ เ กิ ด รู รั่ ว ภาษี (tax
loophole) ส่งผลต่อรายได้ของท้องถิ่นเป็นจานวนมาก ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าความแตกต่างของแต่ ล ะ
ท้องถิ่น ท้องถิ่นตนเองย่อมรู้ปัญหาของตนดีที่สุด นอกเหนือไปจากนั้น การเปิดช่องทางในการควบคุมกากับ
ของท้องถิ่น ตามกฎหมายอาจจะเป็นส่วนที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขเรื่ อ งรายรั บ ของท้ อ งถิ่ น ที่
สาคัญ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ระบุเปิดช่องให้ท้องถิ่ น สามารถสร้ า งระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ที่ เ ป็ น ผลดี ต่ อ
ท้องถิ่นมากขึ้น การพัฒนารายรับรวมถึงการพัฒนาการคลังท้องถิ่นจึงควรต้องมีการศึกษาสถานการณ์อย่า ง
สม่าเสมอทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีการประเมินผลนโยบายที่ดาเนินการ เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาการ
คลังที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมถูกต้องต่อท้องถิ่นต่อไป
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บทคั ดย่ อ
การบริหารประเทศภายใต้การน าของรั ฐ บาลในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น
นโยบายตามหลักประชานิยม ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน เนื่ อ งจากการด าเนิ น นโยบายประชา
นิยมได้ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ ซึ่งจะเป็นภาระทางการคลังระยะยาวในอนาคต การรักษาวินัย ทางการคลั ง
จึงเป็นสิ่งสาคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการควบคุมการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ พร้อมทั้งการสร้างความแข็งแกร่งทางการคลั ง ความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอีกด้วย
คาสาคั ญ : 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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บทนา
การพัฒนาประเทศส่วนใหญ่ เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของการ
พัฒนา คือ การมุ่ ง เน้ น ถึ ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ให้ มีค วามเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ (Economic
Growth) เป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา และพยายามเปลี่ยนประเทศให้ มีภ าวะทั น สมั ย และ
กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาโดยทั่วไปแล้วเป็นการวางแผนเพื่อ ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ โดยการกาหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มขยายรายได้ประชาชาติ ซึ่ ง ในการพั ฒ นา
ประเทศนั้น การกาหนดนโยบายของรัฐบาลมีความสาคัญยิ่ง
การบริหารประเทศภายใต้การน าของรั ฐ บาลในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น
นโยบายตามหลักประชานิยม ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน และเป็ น แนวทางในการหาเสี ย ง โดย
การให้คามั่นสัญญาต่อประชาชน ซึ่งนโยบายประชานิยมมุ่งเน้นประโยชน์ของคนส่ว นใหญ่ ใ นประเทศ แต่
ในความเป็นจริงนโยบายพัฒนาประเทศที่มุ่งประโยชน์ของคนทั้งประเทศนั้ น เป็ น ไปได้ ย ากที่ ทุ ก นโยบาย
จะให้ประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนโดยเท่ า เที ย มกั น เนื่ อ งจากอาจเป็ น ผลดี กั บ ประชาชนกลุ่ มหนึ่ ง ใน
ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์ อีกทั้งนโยบายดังกล่าวต้องเป็นนโยบายที่ส่งผลดี ใ นระยะยาวด้ ว ย
ไม่เพียงแค่เกิดประโยชน์ ใ นระยะสั้ น เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากการด าเนิ น นโยบายประชานิ ย มก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้
สาธารณะ ซึ่งจะเป็นภาระทางการคลังในระยะยาวของประเทศ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับ นโยบายประชานิยมของรัฐบาลและหนี้ ส าธารณะ
ซึ่งแสดงเนื้อหาตามลาดับดังนี้ 1) หนี้สาธารณะ 2) นโยบายรัฐบาลกับการก่ อ หนี้ ส าธารณะ 3) นโยบาย
รัฐบาลกับสถานการณ์รายจ่าย 4) วินัยทางการคลั ง ข้ อ ควรค านึ ง ในการใช้ จ่ า ยของรั ฐ บาล 5) บทสรุ ป
ผู้เขียนคาดหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่ ว ไปในประเด็ น นโยบายประชา
นิยมของรัฐบาลกับหนี้สาธารณะ และการจัดการงบประมาณด้วยวินัยทางการคลัง
หนี้สาธารณะ
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นมีเป้าหมายอยู่หลายประการด้วยกัน คือ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง การท าให้ ป ระเทศ
สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จาเป็นต้องมีการกาหนดนโยบายให้สอดคล้ อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ โดยมี
เป้าหมายสาคัญคือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนในประเทศมี ค วามเป็ น อยู่ ที่
ดีขึ้น และทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้วย การก่อหนี้ ส าธารณะ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ
ทางการคลังที่รัฐบาลใช้เพื่อในกรณีการขาดดุลเนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐสูงกว่ า รายได้ ที่ รั ฐ บาลหามาได้
ซึ่งหนี้สาธารณะได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
หนี้สาธารณะ หมายถึง หนี้ในประเทศและต่างประเทศที่รัฐบาลมีภาระผู ก พั น ต้ อ งช าระและเป็ น
ภาระของงบประมาณรายจ่ายของรั ฐ บาล ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การใช้ จ่ า ยด้ า นอื่ น ๆของรั ฐ บาล โดยผู้ ที่ ต้ อ ง
รับภาระในการชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยคือประชาชนผู้เสียภาษี (พนม ทินกร ณ อยุธยา, 2534)
หนี้สาธารณะ หมายถึง ข้อผูกพันของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกู้ยืมโดยตรง และการค้ าประกั น เงิ น กู้
โดยรั ฐ บาล รวมทั้ ง เงิ น ปริ ว รรตที่ รั ฐ บาลรั บ รอง หนี้ ส าธารณะแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ หนี้
ภายในประเทศและหนี้ต่างประเทศ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2538)
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อาจกล่ า วได้ ว่ า หนี้ ส าธารณะ (Public Debt) หรื อ หนี้ ข องรั ฐ บาล (government Deb)
หมายถึงหนี้สินที่รัฐบาลก่อขึ้นเพื่อนามาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล และที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของสั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่
รัฐบาลให้ไว้แก่ผู้ที่รัฐบาลกู้ยืม ว่ารัฐบาลจะจ่ายยืนเงินต้นที่กู้มาพร้อ มทั้ ง ดอกเบี้ ย จ านวนหนึ่ ง เมื่ อ ครบ
กาหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งหนี้สาธารณะมีทั้งหนี้ภายในประเทศและหนี้ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ประเทศก าลั ง
พัฒนามีการออมในประเทศอยู่ในระดับต่า การสะสมทุ น มี น้ อ ย เมื่ อ ต้ อ งการใช้ ทุ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศ รัฐบาลจึงจาเป็นต้องแสวงหาเงิ น ทุ น มาใช้ จ่ า ย เพื่ อ ด าเนิ น การในโครงการต่ า งๆเพื่ อ ให้
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ซึ่งเงินที่รัฐบาลกู้หรือหนี้สาธารณะโดยทั่วไปก็จะนาไปใช้จ่ายต่างๆ เช่ น เพื่ อ ใช้
จ่ายในการลงทุน ได้แก่การลงทุนตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ เพื่ อ ใช้ จ่ า ยกรณี
ฉุกเฉิน เพื่อนามาหมุนเวียนใช้หนี้เก่า หรือเพื่อปรับ ปรุ ง โครงสร้ า งภาระหนี้ ใ ห้ มีก ารกระจายหนี้ ดี ขึ้ น (
Refinancing ) การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดี ไ ด้ แ ก่ ก ารสร้ า งความสมดุ ล
ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการรักษาระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมี เ สถี ย รภาพ ช่ ว ยลด
ช่องว่างความเจริญระหว่างเมืองกับชนบทเป็นต้น
นโยบายรัฐบาลกับการก่อหนี้สาธารณะ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาประเทศหนึ่ง ซึ่งการบริหารนโยบายสาหรั บ ประเทศก าลั ง
พัฒนานั้นมีเป้าหมายหลายประการ เช่น เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ การจ้ า งงาน และการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการทาให้ประเทศสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว ประเทศ
จาเป็นต้องมีการกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ประเทศไทย ได้ มีก ารก าหนดเป็ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว รั ฐ บาลสามารถ
กระทาได้โดยผ่านทางนโยบายต่างๆ ซึ่งนโยบายที่มีความส าคั ญ นโยบายหนึ่ ง คื อ นโยบายการคลั ง ซึ่ ง
เครื่องมือของนโยบายทางด้านการคลัง ประกอบด้วย การใช้จ่ายของรั ฐ บาล ซึ่ ง เป็ น มาตรการในการใช้
ทรัพยากรกลับสู่ประชาชน และการเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นมาตรการในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ภาครั ฐ โดย
การโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่รัฐบาล และการก่อหนี้สาธารณะ ซึ่ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ รั ฐ บาลใช้ เ พื่ อ
ชดเชยการขาดดุลเนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลหามาได้
ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 หนี้สาธารณะของประเทศไทย หมายถึงหนี้ หนี้ ที่ รั ฐ บาลเป็ น ผู้
กู้ และค้าประกัน หรือเป็นหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลั ง หนี้ ส าธารณะ
ประกอบไปด้วย หนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลเป็นผู้กู้ รวมไปถึงหนี้ของรัฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง หมดที่
รัฐบาลค้าประกัน แต่เนื่องจากภายหลังวิกฤติเศรษฐกิ จ ในปี 2540 รั ฐ บาล ได้ ก่ อ หนี้ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และได้ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) และ สถาบันการเงิน รวมทั้ ง ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้กู้เงินเพื่อเพิ่มทุนสารองระหว่างประเทศจาก กองทุนการเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF) ดั ง นั้ น
นิยามหนี้สาธารณะใหม่จึงหมายรวมถึง เงินกู้เพื่อให้ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ส ถาบั น การเงิ น แหล่ ง เงิ น กู้ แ บ่ ง
ออกเป็นสองแหล่งใหญ่คือภายในและภายนอกประเทศ แหล่ ง เงิ น กู้ ภ ายในเช่ น ประชาชน ธนาคาร
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พาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบั น การเงิ น อื่ น ๆ เช่ น บริ ษั ท ประกั น ส่ ว น
แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นต้น
ซึ่งแน่นอนว่าหนี้สาธารณะส่ ง ผลกระทบต่ อ นโยบายการเงิ น และการคลั ง ของประเทศ หาก
ประเทศพบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมาก อาจมีผลกระทบต่ อ นโยบายการเงิ น
การคลังของประเทศดังนี้
1) ผลกระทบต่อนโยบายการเงิน การที่ ห นี้ ส าธารณะเพิ่ มขึ้ น อาจกระทบต่ อ นโยบายการเงิ น
เพราะรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณเป็นแบบขาดดุลเพื่อนาเงินไปชาระหนี้ หากรัฐบาลพิมพ์ ธ นบั ต รเพิ่ มจะท า
ให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และหนี้สาธารณะอาจเบียดบังต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ขึ้นอยู่ กั บ หลายปั จ จั ย ทั้ ง
ปริมาณ วิธีการก่อหนี้ วิธีนาเงินที่ได้จากหนี้ไปใช้ ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใดยืนยันความสั มพั น ธ์ ป ริ มาณการก่ อ
หนี้ กับนโยบายการเงินได้ชัดเจน แต่ ป ริ มาณกู้ เ งิ น จ านวนมากของรั ฐ อาจส่ ง ผลเบี ย ดบั ง สิ น เชื่ อ ของ
ภาคเอกชน เนื่องจากอุปทานของสินเชื่อในประเทศมีจากัด แต่ถ้าธนาคารกลางแทรกแซง โดยปล่ อ ยเงิ น
เข้าสู่ระบบ ปริมาณเงินจะเพิ่มและขยายสินเชื่อได้ แต่อาจเพิ่ มภาวะเงิ น เฟ้ อ แต่ ถ้ า ปริ มาณเงิ น ที่ เ พิ่ มขึ้ น
สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จะไม่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อมากนัก นอกจากนี้ แ ล้ ว วิ ธี ก าร
กู้เงินจากแหล่งต่าง ๆ อาจมีผลกระทบที่แตกต่างกัน เช่น ถ้ากู้จากธนาคารกลาง หรื อ จากต่ า งประเทศ
จะไม่เบียดบังความต้องการสินเชื่อจากภาคเอกชนมากนั ก เพราะเป็ น การเพิ่ มเม็ ด เงิ น ใหม่ ใ ห้ ไ หลเข้ า สู่
ระบบเท่ากับจานวนที่ขาดดุล แต่อาจกระทบภาวะเงินเฟ้อได้ โดยเฉพาะการกู้ จ ากธนาคารกลาง เพราะ
เป็นการเพิ่มปริมาณเงิ น ส่ ว นการกู้ เ งิ น จากต่ า งประเทศเหมาะสมกั บ โครงการลงทุ น ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งใช้
เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารกู้ จ ากต่ า งประเทศบ้ า ง ตามสั ด ส่ ว นของ
ค่าใช้จ่ายและการนาเข้า ที่เป็นเงินตราต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การลดความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
2) ผลกระทบต่อนโยบายการคลัง หนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มขึ้นอาจกระทบต่ อ นโยบายการ
คลังของรัฐบาล คืออาจเบียดบังงบลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่ อ งจากการเพิ่ มขึ้ น ของหนี้ ส าธารณะ
ทาให้มีภาระต้องจ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งอาจท าให้ ง บพั ฒ นาประเทศเหลื อ น้ อ ยลง และหนี้
สาธารณะอาจกระทบต่อการออกกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งประเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ หนี้ ส าธารณะ
คือ หนี้สาธารณะเป็นภาระต่อเงินภาษีอากรของประชาชนทุกคน ดังนั้นรัฐบาลควรมี ก ารควบคุ มรายจ่ า ย
ประจา ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการเงินให้เศรษฐกิจขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ฐ านะการคลั ง
เกินดุลภายในระยะปานกลาง ทาให้หนี้สาธารณะและภาระหนี้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม สามารถบริ ห าร
จัดการได้
นโยบายประชานิยมกั บสถานการณ์รายจ่าย
นโยบายประชานิยมเดิมที เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นโดยประชาชนทั้งประเทศและเพื่ อ ประชาชนทั้ ง
ประเทศ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว คาว่า “ประชานิยม” มีรากศั พท์ มาจากภาษาละติ น “Populus” หมายถึ ง
ประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ นโยบายประชานิ ย มแบบดั้ ง เดิ มยั ง มี ค วามหมายตรงกั บ การพั ฒ นา
ประเทศในทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยการจัดสรรทรั พยากรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น โดยผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจะถูกกระจายไปยังประชาชนทุกคน เช่น การจัดสรรสินค้ า สาธารณะ
ซึ่งเป็นสินค้าที่ประชาชนสามารถบริโภคร่วมกันได้
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สาหรับประเทศไทยนั้น นโนบายประชานิยมของรัฐบาลปัจจุบัน ก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ ส าธารณะ และมี
ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายประชานิยมเนื่องจากทุกครั้งที่ มีก ารเลื อ กตั้ ง พรรคการเมื อ งจะคิ ด
โครงการใหม่ๆ เพื่อให้น่าสนใจมากกว่าคู่แข่งและเรียกคะแนนเสียง หากเป็นนโยบายประชานิ ย มที่ มีค วาม
จาเป็น เช่น เรื่องการศึกษา การสาธารณะสุข การใช้เงินจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ก็ ส มควรแก่ เ หตุ แต่ ถ้ า
เป็นนโยบายประชานิยมที่ไม่จาเป็นมากนัก เช่น โครงการรถคันแรก ควรจะต้องมีก รอบกติ ก าที่ ชั ด เจนใน
การกู้เงินก่อหนี้ส าธารณะ หรื อ เกิ ด จากการเก็ บ ภาษี ห รื อ ลดรายจ่ า ยซึ่ ง จะไม่ ก่ อ ความเสี่ ย งด้ า นหนี้
สาธารณะ นอกจากนี้ ควรมีข้อกาหนดเวลาพรรคการเมืองหาเสียงโดยใช้ น โยบายประชานิ ย ม ควรจะมี
กติกาว่าพรรคการเมืองจะต้องประกาศให้ชัด เจนว่ า แต่ ล ะนโยบายที่ น าเสนอจะต้ อ งใช้ เ งิ น เป็ น จ านวน
เท่าใด และนาเงินจากแหล่งใดมาใช้ เพื่อให้ประชาชนทราบถึ ง ที่ มาว่ า นโยบายประชานิ ย มไม่ ใ ช่ ข องฟรี
ตามที่ประชาชนเข้าใจ และควรมีการแก้รัฐธรรมนูญกาหนดให้รัฐบาลเสนอเป้ า หมายรายได้ แ ต่ ล ะปี และ
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีต่อรัฐสภาทุกปี
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในยุคปั จ จุ บั น ที่ ไ ด้ แ ถลงไว้ ถู ก มองว่ า เป็ น นโยบายประชานิ ย มซึ่ ง
ส่วนมากจะอยู่ในส่วนที่เป็นนโยบายเร่ ง ด่ ว นและนโยบายใหม่ ๆ นโยบายประชานิ ย ม หลั ง จากได้ รั บ
เลือกตั้งในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 รัฐบาลพรรคเพื่อไทย มีนโยบายประชานิยม ออกมาตามที่ ไ ด้ สั ญ ญา
ไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งโดยให้เหตุผลถึงความจาเป็นว่าเป็นการช่วยเหลื อ คนจน และผู้ มีร ายได้ น้ อ ย
โดยในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลเดินหน้าโครงการประชานิยมตามที่ได้สัญญาไว้ โดย ดร.กิริ ฎ า เภาพิ จิ ต ร นั ก
เศรษฐศาสตร์อาวุโส ได้ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการประชานิยม ว่าในปี 2555 จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ สู ญ เสี ย
รายได้จากโครงการประชานิยมเหล่านี้สูงถึง 6.71 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของจี ดี พี โครงการที่
ธนาคารโลกคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดคือ โครงการจาน าข้ า ว ที่ ตั้ ง ราคารั บ จ าน าสู ง กว่ า ราคาข้ า วใน
ตลาดโลกประมาณร้อยละ 50 หรือประมาณ 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อข้าวสาร 1 ตั น ในฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย ว
2554/2555 และจากข้อเท็จจริงที่รัฐบาลยังไม่มีการขายข้ า วออกจากคลั ง สิ น ค้ า ได้ เ ลย ตั ว เลขขาดทุ น
โครงการของปีนี้จึงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ที่ไม่มีการหั ก รายได้ จ ากการขายข้ า วออกจ าน วน
3.76 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของจีดีพีปีต่อไป ขณะที่โครงการประชานิยมอื่นๆ ธนาคารโลกได้
ประเมินโดย นาตัวเลขเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เช่น กระทรวงการคลั ง มา
คิดคานวณอาทิโครงการยกเว้นภาษีสาหรับ ผู้ ซื้ อ บ้ า นหลั ง แรก ที่ เ ริ่ มต้ น ตั้ ง แต่ เ ดื อน ก.ย. 2554 – ธ.ค.
2556 ที่คาดการณ์ว่ารัฐจะเสียรายได้จากทั้งโครงการ 12,000 ล้านบาท โครงการลดภาษี ร ถยนต์ คั น แรก
ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 16 ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2555 คาดว่าจะทาให้รัฐสูญรายได้ 80,000 ล้านบาท การเพิ่ ม
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งทั่ ว ไป ที่ เ ริ่ มมาตั้ ง แต่ 1 ม.ค. 2555 ธนาคารโลกคาดว่ า ต้ อ งใช้
งบประมาณ 18,000 ล้านบาทในปี 2555 และเพิ่มเป็น 23,000 ล้านบาทในปี 2556 โครงการพั ก ช าระ
หนี้ ส าหรั บ ลู ก หนี้ ดี 3 ปี ที่ เ ริ่ มตั้ ง แต่ 1 ต.ค. 2555 – 31 ส.ค. 2558 คาดว่ า จะต้ อ งใช้ ง บประมาณ
สนับสนุน 15,000 ล้านบาทต่อปี ด้านมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ และลดค่าใช้จ่าย การลดภาษีร ายได้ นิ ติ
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

320

-

บุคคล ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 คาดว่ า รั ฐ จะเสี ย รายได้ ป ระมาณ 52,000 ล้ า นบาทในปี ง บประมาณ
2555 และ 74,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2556 การลดภาษีน้ามันดีเซล ตั้ง แต่ เ ดื อ น เม.ย. 2554 –
ธ.ค. 2555 และมีมติ ครม. ให้ต่ออายุการลดภาษีอีกไปถึง ม.ค. 2556 มี ก ารประเมิ น ว่ า รั ฐ จะเสี ย รายได้
ประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อเดือน ในปี 2555 ตลอดทั้งปี รัฐจึงสูญเสียรายได้จากการลดภาษีน้ามั น ดี เ ซล
ประมาณ 1.08 แสนล้านบาท โดยการอุดหนุนด้านพลังงานอื่นๆไม่ถูกนามาคิด รวมเนื่ อ งจากการลดภาษี
น้ามัน ดีเซลมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดด้านพลังงาน ขณะที่โครงการแจกแท็บเล็ ต ให้ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา ที่
เริ่มแจกมาตั้งแต่เดือน พ.ค. 2555 รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณในปี 2555 เป็นจานวน 16,000 ล้ า นบาท
และอีก 12,000 ล้านบาทจากงบประมาณปี 2556

ที่มา : http://thaipublica.org/2012/12/world-bank-populist-policy/
จากข้อมูลทั้งหมดเป็นประมาณการเบื้องต้นที่ธนาคารโลกทาในเดือนธั น วาคม 2555 ซึ่ ง แสดงให้
เห็นผลจากค่าใช้จ่ายในโครงการประชานิยมที่ส่งผลให้ในปี 2555 หนี้สาธารณะของประเทศไทยจะอยู่ ที่
45% ของจีดีพี และเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 50% ในปี 2556 จากเงินกู้ส่วนใหญ่ ข องรั ฐ บาลในปี 2556 ที่ เ ป็ น
การกู้เพื่อใช้ในโครงการเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบริหารจั ด การน้ าที่ จ ะมี มูล ค่ า สู ง
ถึง 3.5 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของจีดีพี ซึ่ ง ธนาคารโลกระบุ ว่ า หนี้ ส าธารณะในระดั บ
ดังกล่าวยังไม่ถือว่าสูงมาก และโครงสร้างหนี้กว่า 90% เป็นหนี้ภายในประเทศ และเป็นหนี้ระยะยาว หาก
มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ธนาคารโลกเชื่อว่าจะยังไม่น่าเป็นห่วงแต่การใช้จ่ายในโครงการประชา
นิยม แม้ว่าตัวเลขประมาณร้อยละหนึ่งของโครงการจานาข้าว อาจจะไม่ส่งผลเสี ย หายมากนั ก ในปั จ จุ บั น
แต่ในอนาคตหากยังมีการใช้จ่ายในโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตต่ อ ไป เรื่ อ ยๆ จะเป็ น การเสี ย
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โอกาส หากนาเงินจานวนนี้ไปใช้ในโครงการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ก็
จะทาให้เกิดรายได้ที่สามารถนาไปใช้หนี้ต่อได้
จากข้อมูลจะพบว่ารัฐบาล มีการนางบประมาณจานวนมหาศาลในโครงการประชานิ ย มและเป็ น
การก่อหนี้สาธารณะเป็นจานวนมาก รัฐบาลจะต้องวางแผนบริ ห ารจั ด การงบประมาณให้ ดี เพราะหาก
บริ ห ารจั ด การไม่ ดี นอกจากจะไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ คนจน และผู้ มีร ายได้ น้ อ ยแล้ ว
งบประมาณดังกล่าวจะกลายเป็นภาระทางการคลัง จากข้อมูลที่กล่าวมาจะพบว่าทางรายจ่ า ยของรั ฐ ตาม
นโยบายประชานิยมเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ มีร ายรั บ ที่ จ ากั ด หากรั ฐ บาลยั ง ไม่ ป รั บ เปลี่ ย น
มาตรการทางการคลัง ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะนาไปสู่ปัญหาในการบริหารการคลั ง และงบประมาณ
เช่น รัฐบาลอาจไม่มีเงินเพียงพอสาหรับใช้จ่ายทั้งในส่วนของรายจ่ายประจา รายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ แ ละ
ภาระผูกพันต่างๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน อัน ส่ ง ผลในทางลบต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
ระยะยาว ความน่าเชื่อถือในการก่อหนี้สาธารณะเพื่อการชดเชยการขาดดุล งบประมาณจะลดน้ อ ยลง ซึ่ ง
จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมสู ง ขึ้ น ย่ อ มจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมให้ ค นรุ่ น หลั ง ต้ อ งแบก
รับภาระหนี้สาธารณะ ที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นผู้ก่อขึ้น ซึ่งความเสี่ยงทางการคลั ง ในปั จ จุ บั น สาเหตุ ป ระการ
หนึ่งเนื่องจากระบบการบริหารงานคลังสาธารณะของไทยขาดกฎกติกาที่กากับ พฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยของ
รัฐบาลที่รัดกุม กฎหมายทางการคลังให้อานาจแก่ฝ่ายบริหารในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ โ ดยมิ ต้ อ งขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาและขาดการกาหนดถึงการรายงานข้อมูลทางการคลังให้สาธารณชน ได้ รั บ ทราบ
ดังประสบการณ์จากประเทศที่พัฒนาแล้วในทางยุโรปจานวนมาก ต่างผ่านประสบการณ์ ก ารล้ มเหลวจาก
การที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายอย่างเกินตัวจนมีระดับหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูง หากแต่ประเทศเหล่ า นี้ ก็ ไ ด้ ผ่ า น
ยุคสมัยของการปฏิรูประบบบริหารงานคลังโดยการมุ่งเน้นให้รัฐบาลมุ่ งรักษาวินัยทางการคลั ง มี ก ฎหมาย
ที่กาหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลด้านการคลังอย่างเปิดกว้าง กาหนดให้รัฐ บาลรายงานผลตรวจสอบ
การใช้จ่ายสาธารณะทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นากลไกตรวจสอบต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
เข้มแข็งและตรงไปตรงมา ประเทศไทยคงต้องเริ่มตระหนักอย่างจริงจังว่าจะพัฒนากลไกในการก ากั บ ดู แ ล
การบริหารงานคลังภาครัฐเช่นใด เพื่อป้องกัน มิ ใ ห้ รั ฐ บาลที่ เ ข้ า มาบริ ห ารงานมิ ไ ด้ ใ ช้ ช่ อ งว่ า งเหล่ า นี้ ไ ป
ในทางที่ไม่เหมาะสม
วินัยทางการคลังข้อควรคานึงในการใช้จ่ายของรัฐบาล
แนวคิดเรื่องวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) ได้รับความสนใจมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต มาจนถึ ง ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากวินัยทางการคลังมีเป้าหมายที่สาคัญคือการจั ด ท าและบริ ห ารงบประมาณของรั ฐ บาล
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ความหมายอย่ า งกว้ า งของ
คาว่า วินัยทางการคลัง เมื่อแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต ยสถานพบว่ า วิ นั ย หมายถึ ง ระเบี ย บ
สาหรับกากับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนค าว่ า การคลั ง สาธารณะ หมายถึ ง
การจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณแผ่ น ดิ น ของประเทศ ดั ง นั้ น ความหมายของค าว่ า วิ นั ย
ทางการคลัง จึงหมายถึง ระเบี ย บแบบแผนที่ ใ ช้ ก ากั บ การจั ด การ การเงิ น การคลั ง และงบประมาณ
แผ่นดินของประเทศ นอกจากนี้แล้วยังมีนักวิชาการให้ความหมายของวินัยทางการคลังไว้ดังนี้
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วินัยทางการคลัง หมายถึง การดูแลให้รายจ่ายสาธารณะและข้อผูกพันทางการเงิน ของรั ฐ บาลทั้ ง
ในปัจจุบันและในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สมดุลกับขี ดความสามารถในการจั ด หารายได้ ข องรั ฐ บาล (จรั ส
สุวรรณมาลา, 2546)
วินัยทางการคลัง หมายถึง ความสามารถของรัฐบาลในการรัก ษาเสถี ย รภาพในการด าเนิ น การ
ทางด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายประจา และความแข็งแกร่ ง ทางการคลั ง ในระยะยาว โดยวิ นั ย ทางการคลั ง
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ด้านงบประมาณระยะปานกลาง กลไกในการรั ก ษาความเข้ มแข็ ง ทางการคลั ง
และเสถียรภาพของวัฎจักรเศรษฐกิจ (Yilin Hou, 2003)
จากนิยามและความหมายของ วินัยทางการคลัง จากแนวคิดข้างต้นอาจสรุ ป ได้ ว่ า วิ นั ย ทางการ
คลัง เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุ มดู แ ลการด าเนิ น งาน ทางการคลั ง ของรั ฐ บาล ด้ า น รายได้
รายจ่าย ดุลการคลัง หนี้สิน ตลอดจนภาระทางการคลังอื่นๆ ของรัฐบาล ในการที่ จ ะรั ก ษาวิ นั ย ทางการ
คลัง รัฐบาลจะต้ อ งควบคุ มดู แ ลผลการด าเนิ น งานทางการคลั ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ กฎเกณฑ์
กฎหมาย หรือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กาหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ นั้ น อาจ
ก าหนดอยู่ ใ นรู ป ของตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ตั ว เลข (Numerical Indicators) หรื อ แนวทางในการบริ ห ารการ
ดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ควรกาหนดเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น วินัยทางการคลัง จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายหลักในการควบคุ มดู แ ลและการสร้ า งความ
แข็งแกร่ง ความยั่งยืนทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระยะปานกลางและระยะยาว ซึ่ ง
รัฐบาลควรคานึงถึงในการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ ซึ่ ง หลั ก การรั ก ษาวิ นั ย ทางการคลั ง โดยพื้ น ฐาน คื อ
ภาครัฐบาลต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว หากจาเป็นต้องใช้จ่ายจะต้องหารายได้มาให้เพีย งพอกั บ การใช้ จ่ า ย หรื อ
หากจะก่อหนี้ก็ควรก่อหนี้แต่พอสมควรและสามารถบริหารจัดการหรือชาระหนี้คืนได้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ภาระ
ต่องบประมาณในอนาคต
สรุป
การก่อหนี้สาธารณะตามนโยบายประชานิ ย ม มี ทั้ ง ผลดี แ ละผลเสี ย ต่ อ ประเทศ ซึ่ ง ผลดี คื อ
รัฐบาลสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ขณะที่รายได้รัฐบาลไม่เพียงพอต่ อ รายจ่ า ยในการพั ฒ นา
ประเทศรัฐบาลสามารถนาเงินที่ได้จากการกู้ยืมซึ่งเป็นการสร้างหนี้ส าธารณะ มาใช้ ใ นการเพิ่ มระดั บ อุ ป
สงค์รวมของประเทศได้โดยผ่านทางการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งสามารถช่ ว ยแก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ และท าให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ทางหนึ่ง หากรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะมากเกิ น ไปก็ อ าจส่ ง ผลเสี ย คื อ
เมื่อรัฐบาลมีการกู้ยืมหนี้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่ มขึ้ น จะเป็ น การสร้ า งภาระทางการคลั ง
เนื่องจากต้องชาระหนี้คืนเงินต้นและดอกเบี้ย ทาให้งบประมาณส่วนที่เหลือสาหรับการใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรม
อื่นลดลง อีกทั้งยังเป็นข้อจากัดในการบริหารประเทศด้วย เนื่องจากภาระหนี้ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ส่ ง ผลให้ ขี ด
ความสามารถในการก่อหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถูกจากัดลง ซึ่งหากรัฐบาลสร้างหนี้สาธารณะสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
อาจก่อให้เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะได้
การกากับดูแลและการบริหารจัดการด้านการคลัง (Fiscal Management) ซึ่ ง เป็ น กระบวนการ
ทางการคลังที่สาคัญในการกาหนดและดาเนินนโยบายและมาตรการด้ า นการคลั ง ต่ า งๆของรั ฐ บาล เพื่ อ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหรือแก้ไขปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ หากรัฐบาลมีการบริหารจัด การด้ า น
การคลังโดยขาดการรักษาวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) อาจท าให้ รั ฐ บาลมี ก ารขาดดุ ล การคลั ง
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(Fiscal Deficit) รวมไปถึงการกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สาธารณะในระดับที่สู ง เกิ น ความจ าเป็ น อาจส่ ง ผล
ให้ ฐ านะทางการคลั ง ของรั ฐ บาลแย่ ล งเรื่ อ ยๆ และหนี้ ค งค้ า งในระดั บ สู ง ขึ้ น อาจท าให้ รั ฐ บาลไม่ มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติหรือไม่สามารถขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ไปในทิ ศ ทางที่
ต้องการได้ ในทางตรงกันข้าม หากรัฐบาลสามารถบริหารจัดการด้านการคลังโดยรั ก ษาวิ นั ย ทางการคลั ง
ให้สอดคล้องกับ การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ มหภาค และมี ล งทุ น เพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Growth) การหลี ก เลี่ ย งการขาดดุ ล การคลั ง หรื อ การก่ อ หนี้
สาธารณะที่มากเกินความจาเป็น รวมไปถึงรักษาระดับหนี้คงค้า งให้ ไ ม่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง เกิ น ไปได้ รั ฐ บาล
ย่อมมีศักยภาพในการเข้าไปแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ หรื อ ขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ไปในทิ ศ ทางที่
ต้องการได้มากขึ้น
ดังนั้น การรักษาวินัยทางการคลังจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ มห
ภาคของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะต้องควบคุมดูแล การดาเนินนโยบายให้ เ กิ ด ประโย ชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ประชาชน
โดยคานึงถึงการดาเนินงานทางการคลังให้เป็นไปตามหลั ก เกณฑ์ กฎเกณฑ์ กฎหมาย หรื อ เป้ า หมายที่
รัฐบาลได้กาหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด ประเด็นที่สาคัญคือรัฐบาลไม่ควรกาหนดเกณฑ์ห รื อ เป้ า หมายที่ ง่ า ย
ต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงบประมาณ เพื่อการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศในระยะยาว ซึ่งวินัยทางการคลัง จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายหลักในการควบคุมดู แ ลและการสร้ า ง
ความแข็งแกร่ง ความยั่งยืนทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป
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ความเป็นได้ และ ความได้เ ป็น ของการคลังท้องถิ่ นไทย
ดร. วลีรัตน์ แสงไชย
สานักวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ คณะรั ฐศาสตร์และรั ฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
บทคัดย่อ
นับเนื่องจากการก้าวเข้ามาของโลกาภิวัตน์ได้ส่ง อิ ท ธิ พลครอบคลุ มไปทั่ ว โลก สภาวะโลกที่ ไ ร้
พรมแดนและส่งผลทาให้เกิดการแข่งขันกันมากกว่าที่จะศึกษาเปรียบเทียบซึ่ ง กั น และกั น และยั ง ได้ ส่ ง ผล
ให้ความต้องการในสินค้าและบริการจากท้องถิ่น กลายเป็นวัตถุดิบสาคัญ เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคม ความต้องการจากสังคมเหล่านี้ ส่งผลสืบต่อไปยังท้องถิ่นว่า ศักยภาพขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มีความเป็นไปได้หรือยังที่จะรองรับความต้องการจากสังคม หรือในทุ ก วั น นี้ เพี ย งแค่ ภ าคท้ อ งถิ่ น
ได้เป็นไปตามรูปแบบที่ส่วนกลางกาหนด ก็แลดูจะเป็นภาระอันยิ่ งใหญ่ในการปรับบทบาทของภาคท้ อ งถิ่ น
แล้ว บทความนี้จึงใคร่ขอเสนอในมุมมองของภาควิชาการที่ ยั ง คงใช้ ตั ว เลข สถิ ติ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเพื่ออธิบายถึงความเป็นได้ของภาคท้ อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น พร้ อ มทั้ ง เสนอ
แนวทางทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการได้เป็นของภาคท้องถิ่นในอนาคต
จากการวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นได้ของภาคท้องถิ่นในด้านการบริ ห ารการคลั ง ประกอบด้ ว ย
ความมีวินัยในด้านรายจ่าย ความยืดหยุ่นในเชิงการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณในเชิงปริมาณ หากแต่ ความได้เป็นของภาคท้องถิ่นในด้านการบริหารการคลัง ที่ ค วรจะต้ อ งมี
เพื่อการเสริมภูมิให้การคลังภาคท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ความเข้ า ใจในศั ก ยภาพขององค์ ก ร
ตนเอง ความมีวินัยในด้านรายได้ ทัศนคติการคลังแบบก้าวหน้า การเรียนรู้จากประสบการณ์ ข ององค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่นอื่นในเชิงระนาบ และปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนในรูปแบบใหม่
อย่างไรก็ตาม แม้ปรัชญาด้านการปกครองท้องถิ่นมีเนิ่นนานตั้งแต่สมัยนครรัฐเอเธนส์ ดังปรากฏ
ว่า “เราจะพยายามสร้างจิตสานึกสาธารณะแก่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้ น เราจะเปลี่ ย นเมื อ งของเรามิ ใ ห้
น้อยหน้า และต้องทาให้ดีกว่าและวิเศษยิ่งกว่ า ที่ บ รรพชนได้ มอบให้ เ รา ” นั้ น จะยั ง คงเป็ น จริ ง ในภาค
ท้องถิ่น
ในกาลปั จ จุ บั น ก็ ต าม หากแต่ วิ ธี ท างของการ ท าให้ ดี ก ว่ า และวิ เ ศษยิ่ ง กว่ า นั้ น
จาเป็นต้องให้ภาคท้องถิ่นรู้สึกถึงการเดินทางร่วมกัน มิใช่ต่างองค์กรต่างก้า วเดิ น เพร าะแม้ ศั ก ยภาพและ
ข้อจากัดของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตุ้มพี่ โฮมน้องกัน ยังคงเป็ น เรื่ อ งที่
เหมาะสมในเชิงการสร้างขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในลั ก ษณะร่ ว มคิ ด
เรียนรู้ที่จะเป็นไปให้ได้ บนพื้นฐานของความเป็นได้และความได้เป็น
คาสาคัญ

คลังท้องถิ่น, ขีดความสามารถทางการคลังท้องถิ่น
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ศักยภาพทางเศรษฐกิ จชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
เพื่อรองรั บการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
THE POTENTIALS OF COMMUNITY ECONOMY IN PROVINCES OF THE LOWER
CENTRAL REGION 1 TOWARDS SOUTHERN ECONOMIC CORRIDOR
DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UPCOMING ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC)
นายเฉลิมพล ศรี ทอง*
นายธีร พงษ์ เที่ยงสมพงษ์* *
สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สานักวิชาสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
E-mail : Chaloempons@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แ ก่ 1) เพื่ อ ส ารวจการรั บ รู้ แ ละความ
พร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 2) เพื่ อ
ศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในกลุ่มจังหวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 ที่ มีต่ อ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ า ง 1
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย 4) เพื่ อ จั ด ท าแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ย นแปลง โดยก าหนดกลุ่ มตั ว อย่ า ง
คือ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ และเกษตรกร จานวน 400 คน ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุ รี
นครปฐม และสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างจังหวัดกาญจนบุรี มีการรับ รู้ แ ละความพร้ อ ม
ของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับการรับรู้ปานกลาง ส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ราชบุ รี
และสุพรรณบุรี มีการรับรู้น้อย โดยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิ ด ว่ า เมื่ อ มี ก ารเปิ ด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ได้รับผลกระทบในด้านดีระดั บ มาก 2) ภาพรวมศั ก ยภาพชุ มชน/ความพร้ อ ม
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านความรู้และทักษะในการเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน พบว่า ชุมชนทั้ง 4 จังหวัดมีความพร้อมทั้งค่อนข้า งน้ อ ย 3) ผู้ วิ จั ย ได้ น าประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างเสนอแนะมาจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้ 5 ประเด็น เพื่อเสนอแนวทางให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ใช้ ใ นการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน ได้แก่ ก) การจัดกิจกรรมอบรมและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน ข) ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
และระเบียบด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม ค) ส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน ง) มุ่งเน้นการจัดการด้ า นสั ง คม
และสิ่งแวดล้อม จ) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ประชาชนเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คาสาคัญ เศรษฐกิจชุมชน, ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้, กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ า ง 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, Ratchaburi,
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 , Ratchaburi, and
Suphan Buri provinces showed at low-level perception. However, majority 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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บทนา
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิ ก ของอาเซี ย นจะรวมตั ว กั น เป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างสมบู ร ณ์ ด้ ว ยระยะเวลาที่ เ หลื อ อี ก ไม่
นานนัก ทาให้ภาครั ฐ และเอกชนได้ ร่ ว มกั น เผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรวมตั ว กั น ครั้ ง นี้
โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาและธุรกิจ เพื่อให้เกิดการเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ธุ ร กิ จ และเยาวชนให้
ได้มากที่สุด ส่วนของภาคประชาชนแม้มีสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ แต่ ห ลายคนยั ง รู้ สึ ก ว่ า เป็ น เรื่ อ งไกลตั ว ไม่
เกี่ยวกับตนเอง แต่การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนนั้นย่ อ มมี ผ ลมาถึ ง ประชาชนทุ ก คนในทุ ก ประเทศที่
เป็นสมาชิก ภาคประชาชนเป็นส่วนส าคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารด าเนิ น งานในครั้ ง นี้ ป ระสบ
ผลสาเร็จได้อย่างดี เพราะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้จะส่งผลต่อ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด้ า นการ
ปรับเปลี่ยนการทางานของประชาชนในภูมิภาค การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกหรื อ ง่ า ยขึ้ น การเข้ า ถึ ง
แหล่งทรัพยากรของกันและกัน การเป็น ประตู สู่ ก ารค้ า และการลงทุ น ของประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก การ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าการเกษตรที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ค่ า จ้ า งแรงงานที่ อ าจส่ ง ผล
ต่อการจ้างงานในอนาคต ชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยทั้ ง เพื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว ลงทุ น แล ะท างาน
การกลืนกันทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนตามสมควร และเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่นครปฐม ราชบุ รี สุ พรรณบุ รี
และกาญจนบุ รี เป็ น กลุ่ มที่ อ ยู่ ใ นเส้ น ทางของแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้ (Southern Economic
Corridor) ที่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน โดยมีจังหวัด กาญจนบุ รี เ ป็ น ประตู สู่ ท วาย
ซึ่งเป็นแหล่งของการลงทุนพัฒนาท่าเรือน้าลึก นิคมอุตสาหกรรม การท่ อ งเที่ ย ว และการค้ า ต่ า งๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นด้ ว ย และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ลุ่ มจั ง หวั ด นี้ เ ป็ น เพี ย ง
ทางผ่านของเส้นทางการค้าและการลงทุน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิ จ ของชุ มชนใน
กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเตรี ย มความพร้ อ มของกลุ่ มจั ง หวั ด เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมเพื่ อ
กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัดต่อไป

วัตถุ ประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสารวจการรับรู้และความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
2. เพื่อศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ า ง 1 ที่ มีต่ อ การ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 เพื่ อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย
4. เพื่อจัดทาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุ มชนให้ เหมาะสม และสอดคล้อ งกับการ
เปลี่ยนแปลง

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

-

329

-

ประโยชน์ข องการวิจัย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีข้อมูลด้านศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ภาคประชาชนในพื้ น ที่
และแนวทา งใน การ พั ฒ นาหรื อ เพิ่ ม ศั ก ยภา พให้ กั บ ประชาชนได้ และยั ง เป็ น การเผยแพร่ ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ ภาคประชาชนเพิ่ มขึ้ น เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมสู่การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนยุท ธศาสตร์ แ ละแผนพั ฒ นาชุ มชนต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ได้ โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จจาก 1) จานวนประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
การสารวจข้อมูลและการเสนอความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 400 ราย 2) สามารถจัดทาแนวทางในการพั ฒ นา
หรือเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

กรอบความคิดการวิจัย
ศักยภาพชุมชน/ความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียน

ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
ความรู้ของชุมชนต่ อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น








ความรู้
การรับรู้
ผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านความรู้แ ละทักษะ

ความคิดเห็นที่มตี ่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย




ด้านการพัฒนาผลผลิต ทางการเกษตร
ด้านการส่ง เสริมการท่องเที่ ยว
ด้านการส่ง เสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษารวบรวมข้อ มู ล ประชากร ในกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 ตามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) คือ ข้าราชการ ผู้ ป ระกอบการ ธุ ร กิ จ บริ ก าร และ
เกษตรกร จานวน 400 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
2. ศึกษาเส้นทางในกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 ตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้
(Southern Economic Corridor) ที่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน
3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดแบ่งกลุ่มประชาชนในแต่ละสาขาอาชีพ ก่อนการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ารวจ
ข้อมูล
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4. จัดทาแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถาม จากกลุ่ มตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน เพื่ อ
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยค าถามทุ ก ข้ อ ได้ ค่ า IOC อยู่
ระหว่าง 0.5 – 1.0
5. ปรับปรุงแบบสอบถาม และลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล จริ ง เพื่ อ เก็ บ รวบรวมทั้ ง ข้ อ มู ล เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Data) และข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Data) จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data Sources) และแหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data Sources)
6. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึ ก ษา อภิ ป ราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
ผลการสารวจกลุ่มตัว อย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งหั วข้อการนาเสนอดั งนี้

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากการสารวจข้อมูลพบว่าลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชน
ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จานวน 4 จังหวัดๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน พบว่ า
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานราชการมากที่สุด จานวน 106 คน ร้ อ ยละ 26.5 รองลงมา
คือประกอบอาชีพธุรกิจบริการ จานวน 100 คน ร้อยละ 25 ประกอบอาชี พเกษตรกร จ านวน 98 คน
ร้อยละ 24.5 และประกอบอาชีพผู้ประกอบการจานวน 96 คน ร้อยละ 24.0 ตามลาดับ เป็นเพศชายและ
หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่า ง 40-49 ปี จ านวน 125 คน ร้ อ ยละ 31.25
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่ า ง
30-39 ปี มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 91 คน ร้ อ ยละ 22.75 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจานวนทั้งสิ้น 142 คน ร้อยละ 35.5 รองลงมาคื อ มี ก ารศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลายจานวน 83 คน ร้ อ ยละ 20.8 มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นอยู่ ใ นช่ ว ง 15,00030,000 บาท จานวน 178 คน ร้อยละ 45.1

2. ความรู้ของชุมชนต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกั บประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
จากกลุ่มตัวอย่ า ง 400 คน ส่ ว นใหญ่ มีค วามรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนในระดับปานกลาง จานวน 139 คน ร้อยละ 34.8 รองลงมาคื อ มี ค วามรู้ มาก จ านวน 106 คน
ร้อยละ 26.5 มีความรู้บ้าง จานวน 97 คน ร้อยละ 24.3 มีความรู้น้อยที่ สุ ด จ านวน 31 คน ร้ อ ยละ 7.8
และมีความรู้มากที่สุด จานวน 27 คน ร้อยละ 6.8 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความรู้จาแนกตามราย
จังหวัดทั้ง 4 จังหวัดพบว่าอยู่ในช่วงคะแนน 3.00-4.00 กล่าวคือ มีความรู้น้อย ซึ่ ง เมื่ อ จ าแนกตามอาชี พ
สามารถสรุปได้ว่า ทุกจังหวัด (ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี) และ ทุก อาชี พ (ข้ า ราชการ
ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ และเกษตรกร) ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน คือ มีความรู้ทั่วไปน้อย

2.2 การรับรู้และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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จากการศึกษาการรับ รู้ ค รั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย 2 ด้ า น คื อ 1) การรั บ รู้ เ รื่ อ งการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 2) การรับรู้จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ตอนใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2.1 การรั บรู้ เรื่ อ งการเข้ า สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างในจังหวัดกาญจนบุรี มีระดับการรับรู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคือ มีการรับรู้ปานกลาง อย่ า งไร
ก็ตาม จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ล้วนแล้วมีระดับการรั บ รู้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.41-0.80 นั่ น คื อ มี
การรับรู้น้อย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยทุกจังหวัดพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.41-0.80 หมายถึง มีการรับรู้เ รื่ อ งการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อย เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษาจ าแนกตามอาชี พพบว่ า
อาชีพข้าราชการ มีระดับการรับรู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคือ มีการรับรู้ปานกลาง อย่างไรก็ตาม อาชี พ
อื่นๆ (เกษตรกร ผู้ประกอบการ และธุรกิจบริการ) มีระดั บ การรั บ รู้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.41-0.80 นั่ น คื อ มี ก าร
รับรู้น้อย ทาให้มีค่าเฉลี่ยทุกอาชีพอยู่ ใ นช่ ว ง 0.41-0.80 หมายถึ ง มี ก ารรั บ รู้ เ รื่ อ งการเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อย
2.2.2 การรับรู้จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ตอนใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า กลุ่มตั ว อย่ า งในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ร ะดั บ การรั บ
รู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคื อ มี ก ารรั บ รู้ ป านกลาง อย่ า งไรก็ ต าม จั ง หวั ด นครปฐม ราชบุ รี และ
สุพรรณบุรี ล้วนแล้วมีระดับการรับรู้อยู่ระหว่าง 0.41-0.80 นั่นคือมีการรับรู้น้อย เมื่อพิจารณาค่า เฉลี่ ย ทุ ก
จังหวัดพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.41-0.80 หมายถึง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ตอนใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อยเมื่อพิจารณาผลการศึกษาจ าแนกตามอาชี พ
พบว่า อาชีพข้าราชการ มีระดับการรับรู้อยู่ในช่วง 0.81-1.20 กล่าวคือ มีการรับรู้ปานกลาง อย่างไรก็ต าม
อาชีพอื่นๆ (เกษตรกร ผู้ประกอบการ และธุรกิจบริการ) มีระดับการรับรู้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.41-0.80 นั่ น คื อ มี
การรับรู้น้อย ทาให้มีค่าเฉลี่ยทุกอาชีพอยู่ในช่วง 0.41-0.80 หมายถึง มีการรับรู้เรื่องการพัฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับรับรู้น้อย

2.3 ผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากผลสารวจพบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ มตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า เมื่ อ มี ก ารเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วย่อมจะทาให้ได้รับผลกระทบในระดั บ ที่ ดี มาก โดยจ าแนกตามรายการ
ของผลกระทบดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นด้านผลกระทบที่เกิดจากการเป็นตลาดการค้าและฐานการผลิตร่วม
ผลกระทบ
1. ต้นทุนสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนถูกลงเนื่องจากลดภาษีนาเข้าเป็น 0%
2. มีการยกเลิกมาตรการกีด กันทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซียน เช่น การ
กาหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าที่สูงเกินไป หรือ การกาหนดปริมาณการนาเข้า – ส่งออกสินค้า
3. มีระบบศุลกากรอิ เล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดีย ว สาหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN Single Window)
4. มีการออกกฎให้แสดงแหล่งที่มาของสินค้าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากประเทศนอกกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน
5. มีการสนับสนุนและลดเงื่อนไขในการดาเนินธุรกิจ สาหรับ 7 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สินค้า
เกษตร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ประมง ยางพารา สิ่งทอเครื่ องนุ่งห่ม และไม้
6. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือขั้นสูง 7 อาชีพ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี

ระดับการรั บรู้
รับรู้บ้าง (49%)
รับรู้บ้าง (47.4%)

ระดับผลกระทบ
เชิงบวก (30.8%)
ไม่มีผลกระทบ (32%)

ไม่มีการรับรู้(43.1%)

ไม่มีผลกระทบ(34.8%)

ไม่มีการรับรู้(43.1%)

ไม่มีผลกระทบ(34.8%)

รับรู้บ้าง (47.6%)

ไม่มีผลกระทบ (31.8%)

รับรู้บ้าง (41.1%)

ไม่มีผลกระทบ (37.8%)
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ผลกระทบ
7. มีการสนับสนุนและลดเงื่อนไขในการดาเนินธุรกิจบริการ ได้แก่การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภาพ ท่องเที่ยว โลจิสติ กส์ สถาปั ตยกรรม บัญชี การสารวจ เวชศาสตร์ และทันตแพทย์
8. มีการปรับเงื่อนไขให้นักลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนถือครองหุ้นในธุรกิจบริการได้มากกว่า
70 %
9. การโอนย้ายเงินทุน และการลงทุนจากต่างประเทศ ให้มีความคล่องตั วมากยิ่งขึ้น
10. มี การขยายขนาดของตลาดทาให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีค วามหลากหลายขึ้นและ
ผู้ประกอบการมีคู่แข่งทางธุรกิจหรือช่ องทางการจัดจาหน่ายมากขึ้น
11. ผู้ประกอบการสามารถย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศที่มีวัตถุ ดิบมากกว่า และถูก กว่าไทยได้
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

ระดับการรั บรู้
ไม่มีการรับรู้(44.1%)

ระดับผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ (38%)

ไม่มีการรับรู้(63.9%) ไม่มีผลกระทบ (35.5%)
รับรู้บ้าง (45.40%)
รับรู้บ้าง (50.6%)
รับรู้บ้าง (47.9%)

ไม่มีผลกระทบ (39.3%)
เชิงบวก
(41%)
ไม่มีผลกระทบ (34%)

ตารางที่ 2 ความคิ ดเห็ น ด้ า นผลกระทบที่ เกิ ดจากการพั ฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐานตามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจตอนใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลกระทบ
1. มีการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์ เส้นทางบางใหญ่ - กาญจนบุรี)
เพื่อเชื่อ มต่อกับท่าเรื อน้าลึกทวายในประเทศสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
2. มีโครงการพัฒนาสนามบินในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
3. มีแผนพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่ อมระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ผ่านจังหวัดนครปฐม (เส้นทาง กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์)
4. มีการคมนาคมที่เชื่อ มโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสามารถเชื่ อ มโยงต่อไป
ยังประเทศ จีน อินเดีย ส่งผลให้อาเซียนเป็นฐานการลงทุนและการท่องเที่ยว

ระดับการรั บรู้
รับรู้บ้าง (41.30%)

ระดับผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ (36%)

ไม่มีการรับรู้
(64.90%)
ไม่มีการรับรู้
(48.20%)
ไม่มีการรับรู้
(45.90%)

ไม่มีผลกระทบ (38.30%)
ไม่มีผลกระทบ (36.80%),
เชิงบวก (32%)
ไม่มีผลกระทบ (35.50%),
เชิงบวก (36.50%)

3. ศักยภาพชุมชน/ความพร้ อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.1 ความพร้อมด้านเศรษฐกิ จของชุมชนในการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้ อ มด้ า นเศรษฐกิ จ ของชุ มชนในการเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้านเศรษฐกิจของชุมชน พบว่า 1) ชุมชนได้ รั บ การส่ ง เสริ มในการพั ฒ นาสิ น ค้ า และ
บริการ ให้ได้มาตรฐานสากล เช่น GMP , ISO ฯลฯ ในระดับค่อนข้างน้อย 2) ชุมชนได้รับ การส่ ง เสริ มใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ในระดับค่อนข้างมาก 3) ชุ มชนได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อการผลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภค/บริ โ ภคในประเทศหรื อ เพื่ อ การ
ส่งออก เช่น สินค้า OTOP กองทุนหมู่บ้านทั้ง 4 จังหวัดมีระดับการส่งเสริมค่อ นข้ า งมาก 4) ชุ มชนได้ รั บ
การสนับสนุนแหล่งข้อมูลวัตถุดิบ และ/หรือ แรงงานราคาถูกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 จังหวัด มี ก าร
สนับสนุนอยู่ในระดับน้อย 5) ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้ าและบริก ารที่ ทั น สมั ย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับน้อย 6) ชุมชนของท่านได้รับความช่วยเหลื อ ในการกระจายสิ น ค้ า เพื่ อ
การส่งออกทั้งในและต่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับน้อย สรุปในภาพรวมความพร้ อ มด้ า น
เศรษฐกิจของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่ า ชุมชนในทั้ง 4 จังหวัด ยั ง มี ค วามพร้ อ ม
ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 48.03) เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า ทุกจังหวั ด มี ค วาม
พร้อมด้านเศรษฐกิจในระดับค่อนข้างน้อย โดยจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุ รี มีค วามพร้ อ มด้ า น
เศรษฐกิจในระดับใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 51.18 และ 50.02 ตามลาดับ และจั ง หวั ด ราชบุ รี แ ละจั ง หวั ด
นครปฐมมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจในระดับใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 45.81 และ 45.09 ตามลาดับ
3.2 ความ พร้ อ มด้ า นสั ง คมและวั ฒนธรรมข องชุ ม ชนใ นการเข้ า สู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อ มด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุ มชนในการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 1) ชุมชนมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจ าท้ อ งถิ่ น เช่ น ประเพณี
ต่างๆ ในระดับมาก
2) ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น กั บ ประเทศในกลุ่ มประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กั มพู ช า เวี ย ดนาม ฯลฯ ในระดั บ น้ อ ย 3)
ชุมชนสนับสนุนให้เรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การแต่งกายประจ าชาติ ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ น ต้ น ในระดั บ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย สรุ ป ในภาพรวมความพร้ อ มด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวิเคราะห์ค่ า ร้ อ ยละจากข้ อ ค าถามที่ เ ป็ น
ตัวชี้วัดความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้ง 3 ข้อ พบว่าชุมชนใน 4 จังหวัดยังมีค วามพร้ อ มด้ า นสั ง คม
และวัฒนธรรมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 53.75) เมื่ อ พิ จ ารณารายจั ง หวั ด พบว่ า ทุ ก จั ง หวั ด มี
ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมในระดับค่อนข้างน้อยเช่ น เดี ย วกั น โดยจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มีร้ อ ยละ
ของความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นคื อ ร้ อ ยละ 58.65 รองลงมาคื อ
จังหวัดนครปฐมมีร้อยละของความพร้อมเท่ากับ 54.87 และจังหวัดราชบุ รี มีร้ อ ยละของความพร้ อ มด้ า น
สังคมและวัฒนธรรมน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 49.52
3.3 ความพร้อมด้านความรู้ทั กษะของชุมชนในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความพร้ อ มด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะของชุ มชนในการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 1) ชุมชนมีการเผยแพร่ข้อ มู ล ข่ า วสารการเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนให้แก่คนในชุมชนทราบ เช่น เสียงตามสาย แผ่ น พั บ ใบปลิ ว ในระดั บ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย 2) ชุ มชน
สนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร ในระดั บ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย 3)
ชุมชนสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซี ย น เช่ น ภาษาเมี ย นมาร์
ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ฯลฯ ในระดับน้อย
4) ชุมชนมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ข้ อ
ปฏิบัติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้แก่คนในชุมชนทราบ ในระดับน้อยสรุปในภาพรวมความพร้ อ ม
ด้านความรู้และทักษะของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นโดยวิ เ คราะห์ ค่ า ร้ อ ยละจากข้ อ
คาถามที่เป็นตัวชี้วัดความพร้อมด้านความรู้และทักษะของชุมชนทั้ง 4 ข้อ พบว่ า ชุ มชนใน 4 จั ง หวั ด ยั ง มี
ความพร้อมด้านความรู้และทักษะอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 36.92) เมื่ อ พิ จ ารณาแยกรายจั ง หวั ด พบว่ า
จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมด้านความรู้ แ ละทั ก ษะของชุ มชนมากกว่ า จั ง หวั ด อื่ น ๆ โดยอยู่ ใ นระดั บ
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 50.52) ในขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุ รี และจั ง หวั ด นครปฐม มี ค วาม
พร้อมด้านความรู้และทักษะของชุมชนในระดับน้อย (ร้อยละ34.12, 32.66, 30.39 ตามลาดับ)

4. ความคิดเห็ นต่อโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาคกลางตอนล่าง 1
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้ าลึกทวาย
4.1 โครงการตามแผนพั ฒนากลุ่มจังหวั ด ปี 2556
พบว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนากลุ่มจัง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง
1 นั้น โครงการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดั บ มากคื อ การส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ช่ ว ง
คะแนนระหว่าง 2.26-3.00 สาหรับโครงการด้านการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ด้ า นการส่ ง เสริ มและ
พัฒนาการค้าผ่านแดน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีช่วงคะแนน 1.51-2.25 และ
โครงการในปี 2556 ทั้งหมด 9 โครงการ มีการเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3 ความคิ ดเห็นสนับสนุน เกี่ยวกับโครงการตามแผนพั ฒนากลุ่มจังหวั ด ปี 2556
โครงการประจาปี 2556
ด้านการพัฒนาผลผลิต ทางการเกษตร
1) โครงการเตรีย มความพร้อ มผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความคิด เห็น

2.00

0.883

ปานกลาง

2) โครงการมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี
2.11
0.839
ปานกลาง
3) โครงการSMEs Marketing Intensive Coaching Camp พัฒนาความรู้เพื่อการขยายตลาด
2.19
0.846
ปานกลาง
SMEs ไทย (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พืชปลอดภัยเพื่ อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก
2.36
0.862
มาก
รวม
2.17
0.68
ปานกลาง
ด้านการส่ง เสริมการท่องเที่ ยว
5) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมทวารวดี 4 จังหวัด
2.32
0.86
มาก
รวม
2.32
0.86
มาก
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน
6) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2.17
0.88
ปานกลาง
7) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการค้าผ่านแดน
2.31
0.86
มาก
8) โครงการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนบ้านพุน้าร้อน
2.17
0.86
ปานกลาง
9) โครงการการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2.18
0.86
ปานกลาง
รวม
2.20
0.73
ปานกลาง
รวมผลความคิด เห็นของโครงการปี 2556 ทั้ง 9 โครงการ
2.19
0.65
ปานกลาง
หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 2.26-3.00 มีความคิดเห็นในระดับ คือ เห็นด้วยมาก , ช่วงคะแนน 1.51-2.25 มีความคิด เห็นในระดับ คือ เห็นด้วย
ปานกลาง
ช่วงคะแนน 0.76-1.50 มีความคิดเห็นในระดับ คือ เห็นด้วยน้อย , ช่วงคะแนน 0.00 - 0.75 มีความคิ ดเห็นในระดับ คือ ไม่เห็นด้วย

4.2 โครงการตามแผนพั ฒนากลุ่มจังหวั ด ปี2557-2560
พบว่า โครงการประจาปี 2557-2560 ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาอนุ มัติ ง บประมาณ
ทั้งสิ้น 9 โครงการนี้ โดยรวมให้ความเห็นที่อยู่ในระดับ 2.26-3.00 คือ มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ เห็ น ด้ ว ย
มาก ประกอบด้วยโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าและอาหารเพื่อการอุป โภคบริ โ ภคและส่ ง ออก
โครงการเตรียมความพร้ อ มผู้ ป ระกอบการในกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 เพื่ อ รองรั บ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 โครงการเพิ่ มศั ก ยภาพของSMEsสาขาภาคการผลิ ต ในภู มิภ าคและ
ท้องถิ่นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน และ โครงการเตรี ย มความพร้ อ ม
เพิ่มการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4 ผลความคิดเห็น สนั บสนุ นเกี่ ยวกับโครงการตามแผนพั ฒนากลุ่ม จังหวัด ปี 2557-2560
โครงการประจาปี2557 – 2560 (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัต ิงบประมาณ)
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ–แกะอย่างยั่งยืนในพื้น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน
2) โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าและอาหารเพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก
3) โครงการสินค้าทวารวดีก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรั บ การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
5) โครงการเพิ่มศักยภาพของSMEsสาขาภาคการผลิตในภูมิภาคและท้องถิ่นด้านโลจิส ติ ก ส์ แ ละ
โซ่อุปทาน
6) โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าผ่านแดน

ค่าเฉลี่ย
2.05

S.D.
0.94

ระดับความคิด เห็น
ปานกลาง

2.43
2.25
2.26

0.78
0.85
0.78

มาก
ปานกลาง
มาก

2.28

0.80

มาก

2.17

0.99

ปานกลาง
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โครงการประจาปี2557 – 2560 (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัต ิงบประมาณ)
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความคิด เห็น
7) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2.38
0.78
มาก
8) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน
2.32
0.78
มาก
9) โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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 มีความคิด เห็นในระดับ คือ เห็นด้วย
ปานกลาง
ช่วงคะแนน 0.76-1.50 มีความคิดเห็นในระดับ คือ เห็นด้วยน้อย , ช่วงคะแนน 0.00 - 0.75 มีความคิ ดเห็นในระดับ คือ ไม่เห็นด้วย

5. ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเปิ ดเส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างด้วยคาถามปลายเปิ ด พบว่ า มี ป ระเด็ น ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและการเปิ ด
เส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย พบว่า 1) ผลกระทบเชิงบวกได้แก่ การค้าขายมีความคล่องตัวมากขึ้ น มี ลู ก ค้ า
หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ท าให้ สิ น ค้ า บางชนิ ด ถู ก ลง
มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทางานทดแทนแรงงานไทย ได้แรงงานราคาถูก เศรษฐกิจภาพรวมดี ขึ้ น เนื่ อ งจาก
เส้นทางหลวงพิ เ ศษ 81 และท าให้ ก ารเดิ น ทางสะดวกขึ้ น และช่ ว ยลดการเดิ น ทางที่ แ ออั ด และลด
ระยะเวลาในการเดิ น ทางจากการสร้ า งทางหลวงเพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ 2) ผลกระทบเชิ ง ลบ ได้ แ ก่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายทางหลวงแผ่ น ดิ น และส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด
มลพิษทางอากาศจากการจราจร การจราจรติดขัดด้านสุขภาพอนามั ย อาจมี โ รคระบาดจากแรงงานที่
เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น แรงงานไทยได้รับผลกระทบจากการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานจ ากประเทศเพื่ อ นบ้ า น เข้ า มา ซึ่ ง แรงงานไทยต้ อ งการ เรี ย นรู้ แ ละเพิ่ มทั ก ษะ
ความสามารถให้มากขึ้น วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมอาจสูญหาย เนื่องจากมีวัฒนธรรมต่ า งถิ่ น เข้ า มาประสม
ประสาน เกิดปัญหาสังคม ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทของแรงงานที่ เ คลื่ อ นย้ า ยเข้ า มาภายในประเทศ
และมีสินค้าและบริการจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแข่งขันกับสินค้า และบริ ก ารที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทยมี
การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนอาจไม่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเนื่ อ งจากยั ง ไม่ ท ราบ
ข้อมูลที่ชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ สาหรับภาครัฐบาลในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและ
การเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย ได้แก่ 1) ประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนถึงผลดีและผลเสียเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้ 2) ดูแ ลผลกระทบที่ จ ะ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการสร้างทางหลวงแผ่นดินเพิ่มขึ้น ให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ข องไทยให้
น้ อ ยที่ สุ ด 3) พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษแก่ ป ระชาชน 4) พั ฒ นาระบบขนส่ ง ให้ ส ามารถเชื่ อ งโยง
ภายในประเทศและรองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ ย วและประชาชนจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น 5)
พัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย 6) ดูแลความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ระบบความปลอดภัยของชุมชน 7) จัดตั้งกองทุนไว้ให้กับผู้ต้องการผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ จ าหน่ า ยหรื อ ส่ ง ออก
และมีวิทยากรให้คาแนะนาเกี่ยวกับการส่งออก 8) พัฒนาโรงงานอุตสากรรมเพิ่มเติม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนใน
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ชุมชนรอบข้างมีงานทาและมีรายได้ 9) ดูแลความปลอดภัยและความมั่นคง ลดปั ญ หายาเสพติ ด ก่ อ นที่ จ ะ
มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ 10) ให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ภาคเอกชนแบบ
บูรณาการร่วมกัน 11) ภาครัฐควรลดกฎระเบียบให้ผ่อนคลายในการลงทุน 12) พัฒนาบุคลากรภาครั ฐ ให้
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน( AEC) และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลให้ มีค วามรู้ ค วามสามารถ
เพิ่มขึ้น และ 13) เน้นด้านภาษาวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน การค้าขาย แรงงาน ในการสร้ า งอาชี พอย่ า ง
ยั่งยืน

6. ข้อเสนอแนะแนวทางที่ภ าครัฐควรให้การสนั บสนุน และดาเนินการเพื่ อ
เตรียมความพร้ อมต่ อชุมชน
จากการสารวจข้อมูล และจัดเวทีเสวนาวิชาการ พบประเด็นต่าง ๆ ซึ่ ง สามารถจั ด กลุ่ มได้
5 ประเด็น ซึ่งสามารถนาไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับภาครัฐในการสนั บ สนุ น และด าเนิ น การ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน และส่งเสริมศักยภาพชุมชน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะแนวทางสาหรับภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมต่อชุมชน
ประเด็นปัญหาที่ต ้องการส่ง เสริมและสนับสนุน
1) การจัด กิจกรรมอบรมและเผยแพร่ค วามรู้ในชุมชน
1. การอบรมและเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และการเปิดช่องโทรทัศน์สอน
ภาษาต่างประเทศ
3. การอบรมและเผยแพร่ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
4. การอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
5. การอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ
6. การอบรมให้ความรู้ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
7. การศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2) การด าเนินการทางด้านกฎหมายด้านต่าง ๆ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ในการดาเนินธุรกิจ และ
ประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

3) การด าเนินการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
- เพิ่มช่องทาง และสร้างเครือข่ายเพื่อการค้า และการลงทุน

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

- จัดกิจกรรมอบรมและเผยแพร่ค วามรู้ในชุม ชน

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซียน
1. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ
2. ออกกฎ และกากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาชีพ อาทิ
เช่น กฎหมายควบคุมบางอาชีพเพื่อสงวนไว้เฉพาะคนไทย , กฎหมาย
แรงงานที่ไม่ต้องการให้คนต่างชาติมาเอารั ดเอาเปรียบ กฎหมายควบคุ ม
ราคาสินค้า คุณภาพสินค้า และมีนโยบายลดค่าครองชีพ เป็นต้น
- พัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางสู่ท่าเรือน้าลึกทวาย
ส่งเสริมด้านการค้า และการลงทุน
1. การจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
2. เป็นผู้ประสานงานและสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
3. ให้ควมรู้ในการพัฒนามาตรฐานสินค้า

- การเพิ่ มศักยภาพการประกอบธุรกิจของชุมชน และลด
ต้นทุนการผลิต
4) การจัด การด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ปั ญหาอาชญากรรม มิจฉาชีพ

- เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและนโยบายการบริหารจัดการด้าน
สังคม และสิ่งแวดล้ อม
- สร้างมาตรการในเรื่องการปราบปรามสิ่งเสพติ ด
- สร้างกิจกรรมลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
- ส่งเสริมให้คนกลับไปทางานที่ภูมิลาเนา
- จั ดโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม
- ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ มอย่างรอบด้านก่อนสร้างทางหลวง

- ปัญหาสิ่งเสพติด
- ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
- ปัญหาการเจริญเติบโตของเมืองมากกว่าชุ มชนในชนบท
เกิ ดความแออัด เกิ ดมลพิษทางอากาศและน้า การจัดการ
ขยะ และปัญหาการจราจร
- ปัญหาผลกระทบเกี่ย วกับสิ่งแวดล้ อมภายหลังจากการสร้าง
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ประเด็นปัญหาที่ต ้องการส่ง เสริมและสนับสนุน
ทางหลวงแผ่นดินเพิ่ม
- ปัญหาเรื่ องโรคติดต่อ
5) การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะผลกระทบ
เชิงบวก และเชิงลบในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
แผ่นดินเพิ่ม
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะให้แก่คนในชุมชน
1. ส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. จัดกิจกรรมกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญของการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อ รณรงค์ด้านการท่องเที่ย ว
2. จัดสรรงบประมาณสู่ภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้ อมรับมื อการ
เจริญเติบโต
3. พัฒนาระบบขนส่งให้สามารถเชื่องโยงภายในประเทศและรองรับการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศสมาชิก อาเซียน

- ความพร้ อมเพื่ อรองรับการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
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ปัจจั ยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวั ดเชียงใหม่
Factor affecting corruption in local administrative organizations.
ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา
สานักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: pojjana18@gmail.com

บทคั ดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวั ดเชียงใหม่ ทั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคื อองค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในจังหวั ด
เชียงใหม่จานวน 211 แห่ง ขนาดตัวอย่าง 138 แห่ง แบบสอบถามทั้งสิ้น 2,760 ชุดซึ่งได้รับแบบสอบถาม
คืน 2,760 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์ รั ป ชั น ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจั ย ด้ า นระบบการเมื อ งและความ
บกพร่องของระบบบริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า นสถานการณ์ แ ละความเข้ า ใจในกฎระเบี ย บ ปั จ จั ย ด้ า นระบบ
ค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่าครองชี พ ปั จ จั ย ด้ า นความเข้ มแข็ ง ของระบบการตรวจสอบและ
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย
คาสาคัญ: 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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บทนา
จากผลการจัดอันดับภาพลักษณ์ ก ารคอร์ รั ป ชั น โลกประจ าปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ ค่ า
คะแนนความโปร่งใส 3.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 เท่ากับประเทศเปรู ( Transparency International
Organization, 2012: ออนไลน์) จากสถิติของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติได้ทาการรวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ
กระทาการทุจริตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2550 รวมทั้งสิ้น 8 ปีพบว่า 1) บุคลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นซึ่งหมายถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ า กระท าการทุ จ ริ ต
รวมทั้งสิ้น 5,508 เรื่อง และมีผู้ถูกกล่าวหา 9,467 ราย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่ว ยงานที่ ถู ก
กล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 58.72 ส่วนอันดับสองคือ เทศบาล ร้ อ ยละ 30.96 แสดงให้
เห็นว่าการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล มีการร้องเรียนกว่ า ร้ อ ยละ 89.41 และผู้ ถู ก
กล่าวหาในองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลจานวน 8,544 คน จากผู้ ก ล่ า วหาทั้ ง หมด 9,467 คน
(ธันยวัฒน์และคณะ, 2555) สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็ น จั ง หวั ด ที่ มีจ านวนองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมากที่สุดจานวน 211 แห่ง และเป็ น อั น ดั บ สามของประเทศรองจากจั ง หวั ด นครร าชสี มาและ
จังหวัดขอนแก่น จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้นิยามของการคอร์
รัปชันในกี่มิติอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่อ การคอร์รัปชันขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในจังหวั ดเชียงใหม่

ประโยชน์ข องการวิจัย
1. ทราบถึงปัจจัย ที่ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การคอร์ รั ป ชั น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่
2. ทราบถึงองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่ ง ผลต่ อ การคอร์ รั ป ชั น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ทาการศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวั ดเชีย งใหม่

สมมติฐานงานวิจัย
เงื่อนไขส่วนบุคคล เงื่อนไขภายนอก เงื่อนไขเศรษฐกิจ เงื่อนไขวัฒนธรรม เงื่ อ นไขการตรวจสอบ
เงื่อนไขระบบราชการ เงื่อนไขกฎระเบียบ ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น

วิธีการดาเนินการวิจัย
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ประชากร ขนาดตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้มีดังนี้
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 211 แห่ง โดยมีรายละเอียดของ
กลุ่มต่างๆ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน
1
แห่ง
เทศบาลนคร
จานวน
1
แห่ง
เทศบาลเมือง
จานวน
3
แห่ง
เทศบาลตาบล
จานวน
93
แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
113
แห่ง

ขนาดตัวอย่าง

การกาหนดขนาดของประชากรโดยใช้สู ตรของ Yamane ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05ดังนั้น
จานวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 138.13 หรือ ประมาณ 138 แห่ง
การสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย ครั้งนี้สุ่มตัว อย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นทางสถิติ โดยใช้การสุม่ ตั วอย่างแบบเป็นชั้นภูมิดังแสดง
ได้ดังนี้
จานวนทั้งหมด
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1
1
เทศบาลนคร
1
1
เทศบาลเมือง
3
2
เทศบาลตาบล
93
60
องค์การบริหารส่วนตาบล
113
74
รวม
211
138

ทั้งนี้จะทาการแจกแบบสอบถามแก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น แห่ ง ละ20ชุ ด ดั ง นั้ น รวมจ านวน
แบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น คือ 2,760 ชุด
เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ เครื่องมือหลักในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ คื อ แบบสอบถาม โดยมี ก าร
ทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Consistency
: IOC) เท่ากับ 0.93 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากค่าสัมประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบั ค (Alpha
Cronbach Coefficient) เท่ากับ 0.977 และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็ น การจั ด กลุ่ ม
ปัจจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ(exploratory factor analysis)ใช้วิธีการหมุ น แกนแบบ
Varimax ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ขั้นตอนที่ 2 คือการนาปัจจัยที่ได้ในขั้นตอนแรกน ามาวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย
เชิงสารวจ(exploratory factor analysis)ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05อี ก
ครั้งเพื่อให้ยืนยันว่าปัจจัยที่ได้ในขั้นตอนแรกว่าอยู่กลุ่ มเดียวกัน และขั้นตอนสุดท้าย ใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย
องค์ประกอบเชิงยืนยัน(confirmatory factor analysis) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เพื่ อ ท าการยื น ยั น ว่ า ตั ว
แปรที่ได้เป็นองค์ประกอบของปัจจัยดังกล่าว

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

-

342

-

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โดยการวิเคราะห์ปัจจัย(factor analysis) นั้น จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่า มี ลั ก ษณะการกระจายตั ว
ของข้อมูลแบบโค้งปกติ (ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถนาค่าคะแนนปัจจัยไปใช้ในเทคนิคการวิ เ คราะห์ เ ส้ น โยงได้ )
ผลปรากฏว่า ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์มีการกระจายตัวแบบโค้งปกติ โดยงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์
กราฟ normal q-q plot และได้ทาการทดสอบว่าข้ อ มู ล มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์
ปัจจัยหรือไม่ โดยได้ทาการทดสอบค่า KMO ผลปรากฏว่าค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.977 ซึ่งมี ค่ า เข้ า ใกล้ 1
แสดงว่าสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยได้ นอกจากนั้น ค่า Bartlett's Test of Sphericity ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ 0.05 มีค่า Sig 0.00 แสดงว่าตัวแปรที่เ ป็ น ปั จ จั ย องค์ ป ระกอบมี ค วามสั มพั น ธ์ กั น จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมกับการใช้เทคนิควิเคราะห์ปัจจัยเพื่ อ จั ด กลุ่ มตั ว แปรและใช้ วิ ธี ก ารหมุ น แกนแบบ Varimax ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 พบว่าสามารถจัดกลุ่มปัจจัยทั้งหมดได้ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปั จ จั ย
ด้านระบบการเมืองและความบกพร่ อ งของระบบบริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า นสถานการณ์ แ ละความเข้ า ใจใน
กฎระเบียบ ปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่าครองชีพ ปัจจั ย ด้ า นความเข้ มแข็ ง ของ
ระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย
ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 พบว่ามี 4 ปัจจัยที่มีปัจจัยองค์ประกอบไม่ แ ตกต่ า งจากขั้ น ตอนที่ 1
คือ ปัจจัยด้านสถานการณ์และความเข้าใจในกฎระเบียบ ปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพี ย งพอ
ของค่าครองชีพ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบและปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ด้ า น
ค่ า นิ ย มที่ ยึ ด ถื อ ในสั ง คมไทย ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นระบบการเมื อ งและความบกพร่ อ งของระบบบริ ห า ร
ประกอบด้วยปัจจัยองค์ประกอบจานวน 15 ตัวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจ จั ย ผลประโยชน์ แ ละ
โอกาสในการกระทาความผิด(ประกอบด้วยตัวแปรองค์ ป ระกอบ 5 ตั ว )ปั จ จั ย ด้ า นระบบการเมื อ งและ
ความบกพร่องของระบบบริหาร(ประกอบด้วยตัวแปรองค์ประกอบ 10 ตัว)
ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การคอร์ รั ป ชั น ในองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยผลประโยชน์และโอกาสในการกระท าความผิ ด
(2) ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่ อ งของระบบบริ ห าร (3) ปั จ จั ย ด้ า นค่ า นิ ย มที่ ยึ ด ถื อ ใน
สังคมไทย และ (4) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชัน ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากการสกัดปัจจัย (Exploratory factor analysis ) มีปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจ จั ย ประกอบด้ ว ย
ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร ปัจจัยด้านสถานการณ์ แ ละความเข้ า ใจใน
กฎระเบียบ ปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่าครองชีพ ปัจจั ย ด้ า นความเข้ มแข็ ง ของ
ระบบการตรวจสอบและปัจจั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ด้ า นค่ า นิ ย มที่ ยึ ด ถื อ ในสั ง คมไทย แต่ เ มื่ อ น ามา
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วิเคราะห์เพื่อยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผ ล
ปรากฏว่ามีเพียง 4 ปัจจัยได้แก่ (1) ปัจจัยผลประโยชน์และโอกาสในการกระทาความผิ ด (2) ปั จ จั ย ด้ า น
ระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร (3) ปัจจัยด้ า นค่ า นิ ย มที่ ยึ ด ถื อ ในสั ง คมไทย และ(4)
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งนี้ปัจจัยความเข้ มแข็ ง ของระบบ
ตรวจสอบ ปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่องของระบบบริหาร ปัจจั ย ผลประโยชน์ แ ละโอกาส
ในการกระทาความผิด ปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย ที่ ท าให้ เ กิ ดการคอร์ รั ป ชั น สอดคล้ อ งกั บ
ทฤษฎีแอ๊ปเปิ้ลเน่า(Bad Apple Theory)กล่าวคือเมื่อระบบตรวจสอบไม่มีความเข้ มแข็ ง ท าให้ ผู้ ที่ ก ระท า
ผิดหรือคอร์รัปชันไม่ถูกลงโทษทาให้เพิ่มโอกาสที่จะทาให้คนตัดสินใจที่จะคอร์รัปชันมากขึ้นเพราะเป็ น การ
เปิดโอกาส ทาให้ผู้ที่จะคอร์รัปชันคานึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและโอกาสในการกระท าความผิ ด
ว่าจะลดความเสี่ยงที่จะถูกจับได้มากน้ อ ยแค่ ไ หน (พรศั ก ดิ์ ผ่ อ งแผ้ ว , 2539; Rose-Ackerman, 1999;
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2551; สุนทรี เนียมณรงค์, 2554) นอกจากนั้นความ
เข้มแข็งของระบบตรวจสอบยังส่งผลต่อค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทย เมื่ อ คนผิ ด ไม่ ถู ก ลงโทษ และคนผิ ด มี
รายได้มากขึ้น ประกอบกับค่านิยมในสังคมไทยที่ยึดถือคนที่มีฐานะทาให้เปิดโอกาสในการคอร์ รั ป ชั น มาก
ขึ้น(พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2543; Toffler and Reingold’s, 2003; ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ, 2551; Burke, 2009; สุนทรี เนียมณรงค์, 2554) และถ้ า ความเข้ มแข็ ง ของระบบการ
ตรวจสอบมีไม่เพียงพอก็จะทาให้ส่งผลต่อปัจจัยด้านระบบการเมืองและความบกพร่ อ งของระบบบริ ห าร
เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองในระดับท้องถิ่นเข้าแทรกแซงการท างาน ประก อบกั บ ระบบ
การบริหารที่มีความบกพร่องทาให้ผู้ดารงตาแหน่งใช้อานาจหน้าที่ในการเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ อั ต ราการ
คอร์รัปชันจึงเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากการอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อ การคอร์ รั ป ชั น ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ได้จากมุมมองของทฤษฎีแอ๊ปเปิ้ลเน่าแล้ ว ยั ง สามารถน าทฤษฎี ตั ว แทน นายหน้ า (PrincipalAgent Theory) ที่ อ ธิ บ ายถึ ง ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ มีอ านาจในการก าหนดนโยบายหรื อ จั ด สร ร
ผลประโยชน์เพื่อให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (อ้า งแล้ ว , 2553) ทฤษฎี ค่ า เช่ า ทางเศรษฐกิ จ (Rent Seeking
Theory) ที่ผู้มีอานาจหน้าที่แล้วเรียกค่าเช่าทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นเกิ น
(อ้างแล้ว, 2553) และสาหรับทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)ที่อธิบายถึงการตั ด สิ น ใจ
บนผลประโยชน์ที่ซ้าซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(อ้างแล้ว, 2553) และ
เมื่อพิจารณาร่วมกันกับทฤษฎี ก ารขั ด กั น ของค่ า นิ ย ม(Clashing moral values theory) ที่ ค่ า นิ ย มของ
สังคมและค่ า นิ ย มส่ ว นตนเข้ า ไปมี ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจ (Theobald, 1999; Williams R & Theobald,
2000; อ้างแล้ว, 2007) โดยสามารถนามาอธิบายปัจจัยที่ปรากฏเป็นผลการศึ ก ษาได้ ดั ง นี้ ปั จ จั ย ความ
เข้มแข็งของระบบตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อ ปั จ จั ย อื่ น ไม่ ไ ด้ มีอิ ท ธิ พลต่ อ
การคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพราะถ้าระบบตรวจสอบไม่ มีค วามเข้ มแข็ ง ก็ มิไ ด้
หมายความว่าจะทาให้เกิดการตัดสินใจที่จะคอร์รัปชัน ยังต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ ที่คาดว่ า จะได้ รั บ และ
โอกาสในการกระทาความผิดหรือพูดอีกนัยหนึ่ง ก็ คื อ ค่ า เช่ า ทางเศรษฐกิ จ ต้ อ งมี มูล ค่ า สู ง พอที่ จ ะท าให้
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ตัดสินใจกระทาการคอร์รัปชันตามทฤษฎีค่าเช่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นหากพิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า นความ
เข้มแข็งของระบบตรวจสอบและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลทางอ้อมผ่า นปัจจัยด้านระบบการเมื อ งและความ
บกพร่องของระบบบริหารจะเห็นได้ว่าเมื่อระบบตรวจสอบไม่มีความเข้ มแข็ ง ย่ อ มท าให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี
อานาจในการจัดสรรผลประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการมีอภิสิทธิ์ของนั ก การเมื อ งในท้ อ งถิ่ น ในการ
จัดสรรทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ วกระจายผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ พรรคพวกของตนหรื อ
ข้าราชการในระดับปฏิบัติ ทาให้ผลประโยชน์ส่วนรวมถูกถ่ายไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตน หรื อ กระท าการ
คอร์รัปชันนั่นเอง(ตามทฤษฎีตัวแทน นายหน้าและทฤษฎีผลประโยชน์ทับซ้อน) สาหรับปั จ จั ย ทางค่ า นิ ย ม
ในสังคมก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ปัจจัยความแข้ มเข็ ง ของระบบตรวจสอบส่ ง ผ่ า นไปสู่ ก ารคอร์ รั ป ชั น ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะถึงแม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีความเชื่อในระบบคุ ณธรรมจริ ย ธรรม แต่ ท ว่ า
ในค่านิยมของสังคมในการยกย่องสรรเสริญคนรวยมากกว่าคนที่กระทาความดี หรื อ การที่ สั ง คมไทยเป็ น
สังคมอุปถัมภ์ หรือบุคคลนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่จาเป็นและสถานการณ์ทาให้บุคคลเกิ ด ความขั ด แย้ ง ใน
ตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวก็จะนาไปสู่การตัดสินใจในการคอร์ รั ป ชั น (ตามทฤษฎี ก าร
ขัดกันของค่านิยม)
ทั้งนี้หากนาปัจจัยดังกล่าวมาพิ จ ารณาโดยไม่ มีก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ก่ อ นหลั ง เพื่ อ ที่ จ ะดู
อิทธิพลต่อการคอร์รัปชัน โดยนาปัจจัยทั้งหมดมาวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression) ใช้
วิธีการแบบ Stepwise ที่ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 โดยการน าค่ า คะแนนมาตรฐานของแต่ ล ะปั จ จั ย มา
พิจารณา ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ดังกล่าวได้มีการการทดสอบเงื่อนไขเบื้องต้นของการใช้ ส ถิ ติ ดั ง กล่ า วไม่
ว่าจะเป็นค่า Durbin Watson ที่มีค่า 1.682 การทดสอบความแปรปรวนมีค่านัยสาคั ญ ที่ 0.00 แสดงว่ า
ทั้งนี้เนื่องจากค่าคะแนนที่นามาทดสอบเป็ น ค่ า คะแนนมาตรฐาน (Collinearity) ท าให้ ค่ า Tolerance
และ VIF เท่ากับ 1 ทาให้สามารถที่จะใช้การวิเคราะห์ถ ดถอยเชิ ง พหุ กั บ การวิ เ คราะห์ ไ ด้ ปรากฏผลดั ง
ตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โดยรวมของการถดถอยเชิงพหุ
R
.774

R Square
.600

Adjust R Square
.599

Durbin-Watson
1.682
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ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักของการถดถอยเชิงพหุ

Constant
REGR factor score
1 for analysis 3
REGR factor score
2 for analysis 3
REGR factor score
3 for analysis 3
REGR factor score
4 for analysis 3

Unstandardized Standardized t
Sig.
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
217.120 .544
398.769 .000
28.659 .545
.634 52.627 .000
13.626

.545

.302

11.014

.545

.244

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
1.000
1.000
1.000
1.000

25.021 .000 1.000
20.224 .000 1.000

1.000
1.000

1.000
9.765 .545
.216 17.932 .000 1.000
F = 1031.563 Sig.=0.000
จากตารางที่ 2 สามารถนามาจัดทาเป็นสมการปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นค่าคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Z corruption = .634ผลประโยชน์และโอกาสในการกระทาความผิด + .302ความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบ + .244การเมืองและ
ความบกพร่องของระบบบริหาร + .216 ค่านิยมที่ยึดถือในสังคม
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านผลประโยชน์ แ ละโอกาสในการกระท า
ความผิดมีอิทธิพลมากที่สุดถึง 0.634 สาหรับ ปั จ จั ย ความเข้ มแข็ ง ของระบบตรวจสอบและปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลลาดับรองลงมาคือ 0.302 ปัจจัยด้านระบบการเมื อ งและความบกพร่ อ งของ
ระบบบริหารและปัจจัยด้านค่านิยมที่ยึดถือในสังคมไทยถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย สองล าดั บ สุ ด ท้ า ยโดยแต่ ล ะ
ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการคอร์รัปชันเท่ากับ 0.244 และ 0.216
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบการคอร์ รั ป ชั น ให้ มีค วามเข้ มแข็ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การลด
ความล่าช้าในกระบวนการทางาน การลดขั้ น ตอนในการเอาผิ ด ผู้ ก ระท าการคอร์ รั ป ชั น การลดความ
ซ้าซ้อนของกฏระเบียบ การกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น การเพิ่ มบทลงโทษกั บ
บุคคลที่กระทาการคอร์รัปชัน
2. ควรสร้างค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและลดความเป็นสั ง คมบริ โ ภคนิ ย ม รั ฐ ควรมี ก าร
สร้างความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในระดับบุคคล การสร้างค่านิยมในสังคมถึงการยกย่ อ งคนดี กา ร
ลดค่านิยมเกี่ยวกับการยึดติดวัตถุ (วัตถุ นิ ย ม) และลดการเปรี ย บเที ย บหรื อ แข่ ง กั น ที่ วั ต ถุ การเปลี่ ย น
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ค่านิยมในสังคมที่ทาให้คนขาดความเสียสละ เช่น การรักษาตัวรอดเป็นยอดดี อย่ า แกว่ ง เท้ า หาเสี้ ย น ท า
อะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นต้น ตลอดจนปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับคนในสั งคม
3. การปรับปรุงกฎหมายในการดาเนินงานให้ มีค วามชั ด เจน ไม่ ซั บ ซ้ อ น ตลอดจนสร้ า งความ
เข้าใจกฎระเบียบในการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการเงิ น การ
คลัง การบัญชี งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การปรับปรุงระบบการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะเน้นการพัฒ นาระบบที่ ท า
ให้การใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบลดน้อยลง การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ระบบ
ตรวจสอบการทางานที่ทาให้การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า มาแทรกแซงการท างานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้น้อยที่สุด การสร้างค่านิยมในการทางานที่ยึ ดถือระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุ ป ถั มภ์ และการ
สร้างระบบถ่วงดุลในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ
ข้อเสนอแนะในการวิ จัย ครั้งต่อ ไป
1. ควรมีการทาการวิเคราะห์ปัจจัยการคอร์รัปชันต่อนิยามการคอร์รัปชันในมิติ ต่างๆ
2. ควรมีการจัดทาตัวแปรสั งเกตการณของปัจจัยด้านระบบค่าตอบแทนและความเพียงพอของค่า
ครองชีพ เพื่อนามาสร้างสมการโครงสร้างให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น
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ความมั่นคงและ
การบังคับใช้กฎหมาย
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นโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพทาลายล้างสูงใน
ตะวันออกกลาง
Israel Security Policy on WMD proliferation in Middle East
นายพลากร ดาวเจริญ
หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอกลไก กระบวนการกาหนด และแนวทางดาเนินนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่ อ
ประเด็นการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพทาลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ในภูมิภาคตะวันออก
กลาง ในทางหลักการแล้วระบอบการปกครองของอิสราเอลตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกอานาจเป็น 3 อานาจ คือ
อานาจบริหาร (รัฐบาล) อานาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และ อานาจตุลาการ (ศาลฎีกา) และในทางปฏิบัตินั้น รัฐบาล
(นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีกิจการความมั่นคง) เป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการตัดสินใจและกาหนดนโยบายความ
มั่นคง ทั้งนี้ในการศึกษาพบว่ารัฐบาลอิสราเอลแม้จะเป็นรัฐบาลพลเรือน แต่ในบริบทด้านความมั่นคงล้วนตกอยู่ใต้
อิทธิพลของกองทัพ ซึ่งมีผลให้นโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธ WMD ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
นั้น มุ่งเน้นใช้การกาลังทางทหารเป็นหลัก ภายใต้หลักการ “ใช้กาลังโจมตีก่อน” (Pre – emptive use of force)
คาสาคัญ การตัดสินใจเชิงนโยบาย อาวุธอานุภาพทาลายล้างสูง และ การใช้กาลังโจมตีก่อน (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,
ที่มาและความสาคัญ
อิสราเอลนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์สงครามและบทบาทด้า นความมั่นคงมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก โดย
นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นรัฐ เมื่อ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1948 อิสราเอลมีประสบการณ์ทาสงครามเต็มรูปแบบมากถึง 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 ทาให้อิสราเอลได้รับความทรงจา ประสบการณ์ ชุดความคิด และหลักการทางทหารที่ได้จากการ
ทาสงครามมาตลอดศตวรรษที่ 20 อันนามาซึ่งปัจจัยที่จะนามาสู่การวางรากฐานนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อรัฐ
อาหรับใน 3 ลักษณะได้แก่ นโยบายเชิงป้องปราม (Deterrent Policy) นโยบายเชิงป้องกัน (Defensive Policy) และ
นโยบายเชิงรุก (Offensive Policy) ซึ่งนโยบายทั้งสามทั้งชุดล้วนแล้วแต่กาหนดรัฐอาหรับทั้งหมดเป็นรัฐปรปักษ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแพร่ขยายอาวุธทาลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction (WMD) Proliferation)
ซึ่งถือเป็นอาวุธที่สามารถสังหารมนุษย์, สัตว์หรือพืชในจานวนมากได้แก่ อาวุธปรมาณู, อาวุธชีวภาพ, อาวุธเคมี รวมไป
ถึงอาวุธกัมมันตภาพรังสี (ให้แรงระเบิดน้อยกว่า WMD แต่แพร่กัมมันตรังสีในปริมาณที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับอาวุธ
ปรมาณูที่กาลังได้รับความนิยมมากขึ้น จากกองกาลังที่มีอานาจทางการเงินและเทคโนโลยีที่ด้อยกว่า เช่น ผู้ก่อการร้าย)
โดยนิยามนี้อาจถูกใช้ครั้งแรก ค.ศ.1937 (เมื่ออ้างอิงถึงการทาลายล้างเมืองเกอร์นิคาในสเปน ด้วยการใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดในสงครามกลางเมืองสเปน) หรือใน ค.ศ.1945 (เมื่ออ้างอิงถึงการที่สหรัฐอเมริกาใช้อาวุธปรมาณูกับเมืองฮิโรชิมา
และนางาซากิในญี่ปุ่น) และเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ศัพท์นี้ก็ถูกใช้กับอาวุธอื่นนอกจากอาวุธตามปกติมากขึ้น ในแง่ของ
ดุลอานาจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาวุธ WMD จึงถือว่าเป็นอาวุธที่เพิ่มอานาจให้แก่รัฐใดก็ตามที่มีไว้
ครอบครองดังนั้นในกรณีที่รัฐอาหรับใดในตะวันออกกลางมีความพยายามในการครอบครอง หรือ พัฒนา หรือ จัดหา
อุปกรณ์ในโครงการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ WMD ในการรับรู้ (Perception of Threat) ของอิสราเอลก็ถือว่าการ
กระทาดังกล่าวล้วนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลทั้ งสิ้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการวิจัยครั้งนี้ที่จะ
มุ่งเน้นศึกษากลไก และ กระบวนการภาคความมั่นคงของอิสราเอลมีลักษณะเป็นอย่างไร และ การดาเนินนโยบายความ
มั่นคงต่อโครงการพัฒนาอาวุธ WMD ในภูมิภาคเป็นอย่างไร โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) และใช้วิธีการเขียนแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ส่วนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
มุ่งเน้นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทาการวิจัย ทั้งนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
อิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อประเด็นอาวุธ WMD ในตะวันออกกลาง เป็น
งานวิจัยที่ยังไม่มีผู้ใดทาการศึกษา และงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลก็มีน้อยอย่างมาก งานศึกษาส่วน
ใหญ่จะเป็นบทความของนักวิชาการชาติตะวันตก และนักวิชาการอิสราเอล รวมทั้งนักวิชาการอาหรับด้ วย ผู้วิจัยจึงหวัง
ว่าการศึกษาเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและค้นคว้าในเรื่องนี้ต่อไป และอาจจะเป็น
ประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ผู้ทาวิจัยได้ศึกษามาใช้อ้างอิงในการทารายงาน ภาคนิพนธ์ และการทาวิจัย หรือ การอ้างอิง
ในบทความเชิงวิชาการได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษากลไกและกระบวนการในการกาหนดนโยบายความมั่นคงของอิสราเอล
2.
เพื่อศึกษาแนวทางในการดาเนินนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลต่อการแพร่ขยายอาวุธทาลายล้าง
สูง (WMD) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยครั้งนี้ประยุกต์มาจากแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making
Theory) และ แนวคิด Constructivism มาใช้วิเคราะห์ มีรายละเอียด ดังนี้
ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making Theory) งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดการตัดสินใจของ
Michael Brecher ที่อธิบายตัวแบบปัจจัยนาเข้า กระบวนการและนโยบายในรูปแบบของ Input – Process – Output
Model โดยแนวคิดนี้ สามารถใช้ศึกษาการทางานของระบบ ที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่างตั วแปรสภาพแวดล้อ ม
โครงสร้าง โดยทฤษฎีการตัดสินใจเป็นแนวทางหนึ่งที่นามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมในการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
และสามารถจ าแนกออกมาเป็ น กรอบย่อ ยได้ห ลายแนวทาง ทั้ งนี้ กรอบการตั ด สิน ใจอาจจะตั้ งอยู่ บนพื้น ฐานของ
กระบวนการในการตัดสินใจ ที่อาจต้องพิจารณาตามระบบการเมือง กฎหมายหรือพฤติกรรม นอกจากนี้ มีทฤษฎีการ
ตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเน้นในด้านของจิตวิทยาและทัศนคติของผู้ตัดสินใจ ในกรอบดังกล่าวจะอธิบายว่าการ
กาหนดนโยบายจะเกิดจากลักษณะความคิดของผู้นาเป็นสาคัญ
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แนวคิดแบบการสร้างทางสังคม Constructivism แนวคิดของสานัก Constructivism ให้ความสาคัญกับ
ความตระหนักรู้ (Consciousness) และ การรับรู้ (Awareness) ของมนุษย์ อันเป็นองค์ประกอบเริ่มต้นของสังคม
รวมทั้งถือว่ามิติทางสังคมถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่สุดในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่
แตกต่างไปจากแนวคิดกระแสหลักในทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สั จนิยมใหม่
(neo realism) ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดแบบวัตถุนิยม (materialism) ที่มุ่งให้ความสาคัญเฉพาะกับการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
วัตถุ (รัฐ ปัจจัยทางทหาร และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ) ดังนั้นในการศึกษาปรากฏการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และระบบโลก จะต้องมุ่งศึกษาหรือทาความเข้าใจกับความนึกคิด (idea) และความเชื่อ (belief) ต่อถูกถ่ายทอดไปสู่
การรับรู้ภัยคุกคาม (Perception of Threat) ของตัวแสดงต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่ประชาชน อันเป็นองค์ประกอบ
พื้ น ฐานของรั ฐ ไปจนถึ ง ผู้ น า หรื อ ชนชั้ น น าในการก าหนดนโยบายของรั ฐ ดั ง นั้ น อาจจะกล่ า วได้ ว่ า ส านั ก
Constructivism ให้ค่ากับการรับรู้ภัยคุกคามนับเป็นสิ่งสาคัญในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เพราะ
การรับรู้ภัยคุกคาม จะเป็นตัวกาหนดว่าสิ่งใดที่เป็นภัยคุกคามนั้นจะเป็นเป้าหมายที่ผู้กาหนดนโยบายต้องกาหนดนโยบาย
ที่สอดคล้องขึ้นมาเพื่อรับมือกับสิ่งนั้น ซึ่งการรับรู้ภัยคุกคามของอิสราเอลนั้น ตั้งอยู่บนปัจจัย ดังนี้
1)
ประสบการณ์อันขมขื่นจากการทาสงครามเต็มรูปแบบมากถึง 6 ครั้ง และ สงครามระดับย่อยอีกนับ
ครั้งไม่ถ้วนได้ตลอดศตวรรษที่ และชุดความคิดทางทหารที่อิสราเอลได้รับจากประสบการณ์ในการรบ
2)
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับด้านเชื้อชาติ ยิว – อาหรับ ด้านศาสนา
ยูดาย – อิสลาม และ ภาษาฮิบรู กับ ภาษาอาหรับ
3)
อิสราเอลกับชาติอาหรับไม่มีการปฏิสังสรรค์ใดต่อกัน เนื่องจาก อิสราเอลถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศ
อาหรับ ห้ามค้าขาย และไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต รวมทั้งการที่อิสราเอลกับชาติอาหรับบางรัฐ (ซีเรีย และ อิรัก) ยัง
อยู่ในภาวะประกาศสงครามต่อกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มะห์มูด มูฮาเร็บ (Mahmoud Muhareb) งานเขียน The Process of National Security Decision –
Making in Israel and the Influence of the Military Establishment ได้ให้รายละเอียดของกลไก องค์ประกอบ
และกระบวนการการกาหนดนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลในภาพรวมทั้งหมด และได้ให้รายละเอียดสาคัญว่าการ
ตัดสินใจและการกาหนดนโยบายความมั่นคงภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลตั้งแต่อดีตจนถึง ค.ศ.
2006 โดยอิสราเอลมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก คือ ในทางสังคม ประชาชนอิสราเอลมีชุดความคิด
ด้านความมั่นคง (the set of ideas on security) และระบบของปทัสฐาน (the system of norms) เป็นเอกภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงต่อชาติอาหรับ เนื่องจากประสบการณ์ในสงครามเต็มรูปแบบกับรัฐอาหรับตลอด
ศตวรรษที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคพลเรือนกับภาคกองทัพผูกพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยชาวอิสราเอลทั้งเพศ
ชาย หญิง ล้วนถูกหล่อหลอมให้ไปในแนวทางเดียวกันภายใต้บริบทของกองทัพ ซึ่งสิ่งนี้เป็นผลมาจากการที่ชาวอิสราเอล
ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์การเป็นทหาร (การเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับการฝึก การเข้าประจาการเป็นกาลังพลสารอง
และการเรียกตรวจกาลังพล) ในขณะที่ระดับชนชั้นนาที่เป็นผู้กาหนดนโยบายก็มีปทัสถานและการรับรู้ด้านความมั่นคง
อย่างแท้จริง เนื่องจากนับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นรัฐอิสราเอลโดยนายเดวิด เบน-กูเรียน (David Ben-Gurion) ได้วางรากฐาน
กระบวนการกาหนดนโยบายความมั่นคงให้ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจาฝ่ายความมั่นคงทางานประสานกัน
แต่ให้อานาจเด็ดขาดในการกาหนด การให้คาปรึกษาเชิงนโยบายความมั่นคงเป็นของข้าราชการประจา โดยเฉพาะ
กองทัพอิสราเอล อีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ากองทัพและข้าราชการประจาฝ่ายความมั่นคงผูกขาดข้อมูล การตีความ
และการวิเคราะห์ ที่จะถูกใช้นาไปประกอบการกาหนดนโยบายความมั่นคง จนสามารถครอบงาการตัดสินใจและกาหนด
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) ชี้ให้เห็นความสาคัญของหลักการความมั่ นคง หรือ Doctrine
ในกระบวนการกาหนดนโยบายความมั่นคงของอิสราเอล โดย Doctrine ความมั่นคงของอิสราเอลไม่ได้ถูกบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีสถานะเป็นเพียงกรอบแนวคิดความมั่นคง (Security Concept) กระนั้น Doctrine ก็เป็นสิ่งที่มี
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ความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็นแก่นของนโยบายความมั่นคง เป็นหลักสาคัญ (an essence of principles) ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาพร้อมกับการกาเนิดรัฐอิสราเอล โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ ต้องปกป้องการดารงอยู่ของชาวอิสราเอล ดังนั้น
Doctrine จึงได้ให้ความชอบธรรมในการใช้กาลังทางทหาร และเป็นแนวทางให้แก่ผู้นาประเทศ และ ข้าราชการประจา
และข้าราชการการเมืองที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง ใช้กาหนดทิศทางความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบาย ทั้งนี้
ความสาเร็จในการปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอล ก็จะกลายเป็นหลักการ (Doctrine) ให้หน่วยความมั่นคงยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป
แนวคิด Constructivism สาหรับนามาใช้วิเคราะห์กาหนดนโยบายและการตัดสินใจ (Decision making)
ของผู้ น าคณะ และ สถาบั น ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการก าหนดนโยบาย ขณะที่ ปี เ ตอร์ แคทเซนสไตน์ (Peter
Katzenstein) นักคิดสานัก 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 อัตลักษณ์ภายในประเทศของรัฐก็ทาหน้าที่ในการก่อรูปโครงสร้างการ
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
เนื่องมากจากความทรงจาเชิงลบที่ได้รับนับตั้งแต่มีสถานะเป็นรัฐ อิสราเอล พิจารณาว่าตนเองถูกชาติอาหรับรวมเป็น
กองทัพผสมบุกโจมตีพร้อมกันทันที อิสราเอลจึงมีความเชื่อฝังลึกว่าชาติอาหรับ โดยเฉพาะรัฐอาหรับที่มีพรมแดนติดกับ
อิสราเอลนั้น ไม่ต้องการอิสราเอล และ ต้องการจะทาลายล้างรัฐอิสราเอลให้หายไปทันที่ทีมีอานาจขึ้นมาทัดเทียมหรือ
มากกว่า
ชโลโม โบรม (Shlomo Brom) ได้ศึกษา the birth of the preemption doctrine ซึ่งให้รายละเอียด
ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การนาหลักการโจมตีก่อน (Preemptive use of force) มาใช้ปฏิบัติในการทาสงครามและหลักการ
ดังกล่าวเป็นแนวคิดพื้นฐานด้านความมั่นคงของอิสราเอลตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ และได้อธิบายถึงประสบการณ์ที่อิสราเอล
ต้องเผชิญ หน้า กับ โครงการพัฒ นาอาวุ ธท าลายล้ างสูง (WMD) จากรัฐอาหรับ ที่เป็ นคู่ ขัด แย้งในศตวรรษที่ 20 อาทิ
โครงการพัฒนาขีปนาวุธติดตั้งหัวรบกัมมันตรังสีของอียิปต์ โครงการพัฒนาวุธนิวเคลียร์โอซิรัค (Osiraq) ของอิรัก และ
โครงการพัฒนานิวเคลียร์ของซีเรีย โดยชนชั้นนาตลอดจนถึงประชาชนอิสราเอลต่างรับรู้ถึงภัยคุกคามจากโครงการฯ
ข้างต้นไปในทิศทางเดียวกัน โดยชนชั้นนาอิสราเอลก็ได้สร้างวาทกรรมว่าโครงการพัฒนาดังกล่าวมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
ทาลายอิสราเอล
เดวิด มาคอฟสกี (David Makovsky) ใน the Silent Strike : How Israel bombed a Syrian Nuclear
installation and kept it secret ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการลับของหน่วยข่าวต่างประเทศ (MOSSAD) ในการ
รวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับโครงการพัฒ นานิวเคลียร์ Al – Kibar ของซีเรียในห้วง ค.ศ. 2004 - 2007 และได้เสนอ
รายงานข่าวกรองดังกล่าวเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกิจการความมั่นคง และ สภาความมั่นคงของ
อิสราเอล ซึ่งเป็นกลไกกาหนดนโยบายที่สาคัญ โดยนาย เอฮุด โอลเมิร์ต (Ehud Olmert) นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลใน
ขณะนั้นได้ตัดสินว่าโครงการพัฒนานิวเคลียร์ดังกล่าวของซีเรียเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของอิสราเอล และเป็นภัย
ต่อความมั่นคงระยะยาวของอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงได้ตัดสินใจดาเนินการโจมตีด้วยกองทัพอากาศของ
อิสราเอลภายใต้ชื่อปฏิบัติการออร์ชาร์ด (Operation Orchard)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาประเด็นที่หนึ่งพบว่ากลไกภาคความมั่นคงของอิสราเอลนั้น ให้อานาจในการตัดสินใจ (Decision
Making) แก่ฝ่ายบริหารมากที่สุด ซึ่งสะท้อนการให้อานาจแก่ฝ่ายบริหารด้านความมั่นคงประการหนึ่ง คือ กรณีการ
ประกาศสงคราม กฎหมายพื้นฐาน ซึ่งเทียบเคียงได้กับรัฐธรรมนูญของอิสราเอลได้กาหนดให้เป็นอานาจของฝ่ายบริหาร
ในการดาเนินการดังกล่าวโดยไม่จาเป็นที่ฝ่ายบริหารจะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน โดยมีนายกรัฐมนตรี
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เป็นผู้นาสูงสุดของกระบวนการตัดสินใจ 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
ภายใต้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีอิสราเอล (The Office of the Prime Minister) ซึ่งทาหน้าที่ถ่ายทอดคาสั่งของ
นายกรัฐมนตรีสู่กลไกความมั่นคง ขณะเดียวกันก็จะรับรายงานผลการปฏิบัติจากหน่วยความมั่นคงต่าง ๆ เพื่อนาเรียน
นายกรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทานโยบายความมั่นคงที่จะกาหนดทิศทางของความมั่นคงในระยะ 4 ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ดีนโยบายความมั่นคงที่
สภาความความมั่นคงแห่งชาติจัดทาจะไม่ระบุในรายละเอียด แต่จะระบุเพียงกรอบที่แต่ละหน่วยงานความมั่นคงต้อง
รับผิดชอบเท่านั้น
ประเด็นที่สอง กระบวนการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจด้านความมั่นคงของอิสราเอลจะดาเนินการผ่าน
การกลไกระดับคณะรัฐมนตรี ซึ่งอิสราเอลมี 25 กระทรวง มีการจัดแบ่งกันออกตามลักษณะงานออกเป็น 4 สาขา ได้แก่
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีด้านกฎหมาย คณะรัฐมนตรีกิจการภายในและสาธารณะ และ คณะรัฐมนตรี
กิจการความมั่นคง การแบ่งสาขาก็เพื่อให้คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสาขาทั้ง 4 มุ่งเน้นในงานที่สาขาตนเองรับผิดชอบ
และ ป้องกันไม่ให้ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่เกินความจาเป็น หากมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกั บผลประโยชน์ของประเทศ
อานาจอธิปไตย และ อาณาเขต ซึ่งเป็นประเด็นที่กฎหมายพื้นฐานกาหนดว่าต้องหารือแบบคณะรัฐมนตรีแบบเต็มองค์
คณะ จึงจัดเสนอให้หารือแบบเต็มองค์คณะต่อไป กระบวนการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจด้านความมั่นคงจะ
ดาเนินการผ่าน “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
บัญชาการตารวจแห่งชาติ (Chief of National Police Agency) ผู้อานวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ (Institute
for Intelligence and Special Tasks/ MOSSAD) ผู้อานวยการหน่วยความมั่นคงภายในประเทศ (Israel Security
Agency / SHINBET) ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทหาร (Directorate of Military Intelligence / AMAN) อัยการ
สูงสุด (the Attorney General) และ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (the Permanent Secretary of Foreign
Affair) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีบทบาทเป็นตัวเชื่อมสาคัญระหว่างรัฐบาลกับกองทัพอิสราเอล (Israel
Defense Force :IDF) เนื่องจาก กฎหมายพื้นฐาน หมวดว่าด้วยกองทัพอิสราเอล ได้กาหนดให้กองทัพต้องรับคาสั่งตรง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้น
ประเด็นที่สาม ในการศึกษามีข้อสังเกตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น ทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ด้าน
การทหารหรือสายงานความมั่นคงมาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ก่อตั้ง
ประเทศ เมื่อ ค.ศ.1948 – ค.ศ.2007 บุคคลที่เข้ามารับตาแหน่งร้อยละ 90 เคยรับราชการในกองทัพมาก่อน และ ใน
จานวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งหมด 15 คน มี 4 คน ที่เคยดารงตาแหน่ง เสนาธิการทหารสูงสุด ซึ่งเป็น
ตาแหน่งสูงสุดในการบังคับบัญชากองทัพอิสราเอล บริบทของการที่อิสราเอลมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาจาก
อดีตเสนาธิการทหารสูงสุด หรือ เคยรับราชการในกองทัพอิสราเอลมาก่อน ทาให้การประสานงาน หรือ สั่งการกองทัพ
สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าปทัสฐานด้านความมั่นคงของอิสราเอลตก
อยู่ใต้อิทธิพลของกองทัพ หรือ แนวคิดทางการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการทาสงครามเต็มรูปแบบ 6
ครั้ง ได้หล่อหลอมชุดความคิดด้านความมั่นคง (the set of Idea on security) การวางรากฐานนโยบายความมั่นคงของ
อิสราเอลต่อรัฐอาหรับใน 3 ลักษณะได้แก่ นโยบายเชิงป้องปราม (Deterrent Policy) นโยบายเชิงป้องกัน (Defensive
Policy) และ นโยบายเชิงรุก (Offensive Policy) ซึ่งนโยบายทั้งสามทั้งชุดล้วนแล้วแต่กาหนดรัฐอาหรับทั้งหมดเป็นรัฐ
ปรปักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแพร่ขยายอาวุธทาลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction (WMD)
Proliferation) ซึ่งถือเป็นอาวุธประเภทพิเศษที่เกี่ยวพันกับดุลย์อานาจของประเทศ หากรัฐใดรัฐหนึ่งสามารถจัดหา หรือ
พัฒนา เพื่อมีไว้ในครอบครองแล้วย่อมทาให้อานาจในการต่อรองเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้อิสราเอลเองมีชุดปทัสถาน (the
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

354

-

set of norm) ทีเ่ ชื่อว่าชาติอาหรับมีความต้องการที่จะทาลายล้างให้อิสราเอลหายไปจากแผนที่โลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
การที่ชาติอาหรับมีความพยายามในการจัดหา หรือ พัฒนาโครงการพัฒนานิวเคลียร์ขึ้นมาผู้กาหนดนโยบายและฝ่าย
ความมั่นคงอิสราเอลย่อมตีความการกระทาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่ออิส ราเอลโดยตรง ดังนั้นการดาเนินนโยบายจึงมี
ลักษณะของนโยบายเชิงรุก (Offensive Policy) ต่อโครงการพัฒนิวเคลียร์ของชาติอาหรับในตะวันออกกลางทั้งหมด
แนวทางการดาเนินนโยบายความมั่นคงของอิสราเอลได้ดาเนินนโยบายเชิงรุกด้วยการใช้กาลังทางทหาร ภายใต้หลักการ
“การใช้กาลังทางโจมตีก่อน”(Pre emptive Use of Force) คือ การโจมตีทิ้งระเบิดโดยไม่ประกาศสงครามและมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาลายเป้าหมายโครงการพัฒนานิวเคลียร์เท่านั้น ไม่ขยายขอบเขตสงครามเป็นสงครามเต็มรูปแบบ
ดังเช่น กรณีอิสราเอลใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีต่อโครงการพัฒนานิวเคลียร์ข องอิรัก (Osiraq nuclear programme)
เมื่อ ค.ศ.1981 และ กรณีอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของซีเรีย (Al – Kibar nuclear
programme) เมื่อ ค.ศ.2007
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การเมืองและการบริหาร
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บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย
The political role of state enterprise unions
อาจารย ดร. สกล บุญสิน

สํานักวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทคัดยอ
บทความนี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ 1) ศึ ก ษาบทบาทของสหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต อ การ
เมืองไทย 2) ศึกษาการสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการแบบ
อุปนัยรวมถึงการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีบทบาททางการเมือง
ทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนี้ 1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มี
บทบาทโดยตรงคือ การสนับสนุนพรรคการเมือง โดยใหการสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตย ซึ่ง
เปนพรรคที่ใหความสําคัญกับขบวนการแรงงาน สวนบทบาททางการเมืองโดยออม คือ การแสดงพลัง
กดดั นรั ฐ บาล เช น การนัดหยุ ดงาน การเขารว มชุมนุม การเดิน ขบวน
2) สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง มีบทบาททางการเมืองโดยออม นัน่ คือ การแสดงพลังในการกดดัน
รัฐบาล เชน การนัดหยุดงาน การเขารวมชุมนุม 3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และ 4) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน มีบทบาททางการเมือง
โดยออม นัน่ คือ การแสดงพลังกดดันรัฐบาล เชน การแสดงออกทางสัญลักษณโดยการแตงชุดดําเพื่อ
แสดงความไม เห็ นด วยกับ การดํ าเนิน การของรัฐ บาล การคัดคานการปลอยเงิน กูใ หกับรัฐบาล 5)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย มีบทบาททางการเมืองโดยออม นั่นคือ การแสดงพลังในการ
กดดันรัฐบาล เชน การนัดหยุดงาน การเขารวมชุมนุม การเดินขบวน การแสดงออกทางสัญลักษณ
เชน การแตงชุดดํา และ 6) สหภาพแรงงานรัฐ วิสาหกิจ การรถไฟแหงประเทศไทย มีบทบาททาง
การเมืองโดยออม นัน่ คือ การแสดงพลังในการกดดันรัฐบาล เชน การประณามการสั่งการของรัฐบาล
ในการสั ่งหยุดขบวนรถเพือ่ สกั ดกัน้ การเดิน ทางของประชาชน สว นผลการศึกษาอีกประการหนึ่ง
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 ซึง่ ประกอบดวยกลุมกิจกรรม
และความสัมพันธเชิงสถาบัน และทัศนคติที่แตกตางกัน ดังนั้นการมองปรากฏการณทางสังคม จึงไม
ควรแยกปรากฏการณดังกลาวออกจากบริบทในการศึกษาแรงงานสัมพันธ โดยเฉพาะในปจจุบันนี้
สั ง คมไทยได พั ฒ นาก า วไปสู ก ารเป น สั ง คมอุ ต สาหกรรมมากยิ ่ง ขึ ้น รายได ข องประเทศมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และภาคบริการมากกวาภาคอื่นๆ สงผลใหเรื่องของแรงงานสัมพันธ
จึงเกิดความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะสหภาพแรงงาน ซึ่งถือเปนตัวเชื่อมประสานที่สําคัญ ซึ่งในปจจุบัน
สถานการณดานแรงงานสัมพันธโดยทั่วไปมีแนวโนมดีขึน้ ไมวาจะเปนการยืน่ ขอเรียกรอง การเกิดขอ
พิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานหรือปดงาน เนื่องจากนายจางและลูกจางตางเขาใจในสถานการณที่
เกิดขึน้ จึงพยายามทีจ่ ะไมเรียกรองผลประโยชนเพิม่ ขึน้ (Kennedy, 1980: 330) การที่นายจางและ
ลูกจางมีความสัมพันธทีด่ ีขึ้น ถือเปนประโยชนทีเ่ กิดกับตัวนายจางและลูกจางเอง ประโยชนทีเ่ กิดขึ้น
จากฝายนายจาง เชน การเพิ่มผลผลิต สินคาและบริการมีคุณภาพสูงขึน้ ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สู ง ขึ ้น ส ว นประโยชน ที ่เ กิ ด ขึ ้น กั บ ลู ก จ า ง เช น ทํ า งานภายใต ส ภาพการจ า งที เ่ หมาะสม เช น
คาตอบแทน ชั่วโมงการทํางาน วันหยุด วันลา มีความเปนอยูที่ดี เกิดความผูกพันในงานและองคการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการที่มีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี และเปน
ประชาธิป ไตย เพราะวาระบอบประชาธิปไตยเปน ระบบใหญของสังคมที่มีอิทธิพลในบางระดับ ที่
กําหนดระบบแรงงานสัมพันธที่เปนระบบยอยของสังคม หากปราศจากระบบใหญที่เปนประชาธิปไตย
ก็ยากที่จะเกิดองคการของฝายลูกจาง และองคการนายจางที่เปนอิสระ และสามารถตัดสินใจไดดวย
ตัวเอง แตในขณะเดียวกัน แรงงานสัมพันธก็มีสวนสรางประชาธิปไตยทางดานอุตสาหกรรมในระดับ
โรงงานและบริษัทตางๆ ซึ่งเปนประชาธิปไตยในระดับรากฐานของสังคม หากปราศจากประชาธิปไตย
ที่เขมแข็งในระดับลาง ก็ยากที่จะมีประชาธิปไตยในระดับบนหรือในระดับชาติที่เขมแข็งได ซึ่งสหภาพ
แรงงาน ถือวาเปนตัวแทนของฝายลูกจางและเปนองคการลูกจางทีส่ ําคัญที่สุดในโลกยุคอุตสาหกรรม
ที่สําคัญสหภาพแรงงานเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดสถาบันหนึ่งของระบบแรงงานสัมพันธในประเทศที่มี
การปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2542: 12)
สหภาพแรงงานนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการพิทักษรักษาผลประโยชนของฝายลูกจาง
แลวนัน้ ยังมีบทบาทอีกหลากหลายประการ เชน บทบาทในการเจรจาตอรองรวมกัน บทบาทในการ
ตอสูเพื่อความเปนธรรม บทบาททางการเมือง และบทบาททางสังคม บทบาทตอการพัฒนาองคการ
บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน แตมีงานวิจัยไมมากนักที่ศึกษาบทบาทของสหภาพ
แรงงานตอการมีส วนร วมทางการเมื องของไทย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาบทบาทของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจตอการมีสว นรวมทางการเมืองของไทย
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพือ่ ศึกษาบทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย
2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
3. การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คือ 1) แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับ
แรงงานสั ม พั น ธ 2) แนวคิ ด เกี ่ย วกั บ การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งและงานวิ จั ย ที ่เ กี ่ย วข อ ง ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ
แรงงานสัมพันธ (Labor relations) หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางฝายบริหารและองคการ
ของฝายบริหาร ผูใชแรงงานและองคการของผูใชแรงงานและภาครัฐ (Dunlop, 1958) ซึ่งคําวา
แรงงานสัมพันธ (Labor relations) และอุตสาหกรรมสัมพันธ (Industrial relations) เปนคําทีน่ ิยม
ใชกันตั้งแตยุคเริ่มตนของการปฏิวัติอุตสาหกรรม การจางงานสวนใหญอยูในภาคการผลิต คนงานสวน
ใหญทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมโดยเนนการใชเครื่องจักรกลเปนเทคโนโลยีหลักในการผลิต เนน
ประสิทธิภาพในการผลิต คนทํางานอยูในระบบสายพานการผลิต (Assembly line) คนงานใชกําลัง
แรงงานเปนหลัก สิ่งแวดลอมในการทํางานไมดีนัก และนําไปสูปญหาสุขอนามัยของคนงาน ซึง่ สวน
ใหญเปนแรงงานในระดับลาง ดังนั้นการทํางานในลักษณะดังกลาว เปนปจจัยกดดันทีส่ ําคัญ ใหผูใช
แรงงานรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน (Unions) เพือ่ ใหเปนตัวแทนของคนงานในการทําหนาที่
เจรจาตอรองรวมกัน เกีย่ วกับคาจาง คาตอบแทนกับฝายนายจาง รวมถึงเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
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) สิง่ แวดลอมของระบบแรงงานสัมพันธ ไดแก ลักษณะ
ของเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม กลไกดานการตลาด ผลิตภัณฑของระบบเศรษฐกิจ
รูปแบบการกระจายและการใชอํานาจของสังคมนั้นๆ และ 3) อุดมการณ ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของผู
แสดงบทบาทในระบบแรงงานสัมพันธ ในขณะทีส่ ังศิต พิริยะรังสรรค (2542: 17) กลาวไววา ใน
การศึก ษาระบบแรงงานสั ม พั น ธ จํ า เป น ต อ งเข าใจบริ บ ทของแรงงานสัม พั น ธซึ ่ง ประกอบดว ย 3
องคประกอบใหญ คือ
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1) ระบบแรงงานสัมพันธ (Industrial relations system) เปนปรากฏการณที่แสดง
ใหเห็นถึงบทบาท ความสัมพันธ สถาบัน กรพบวนการ และกิจกรรมตางๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ซึ่งปรากฏในหลายระดับตั้งแตระดับองคการ ระดับอุตสาหกรรมและระดับชาติ
2) สวนอื่นๆ ของกิจกรรมทางสังคม (Other segments of social activity) โดย
กิจกรรมทางสังคมนี้ ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งโครงสรางทางสังคมเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของแรงงานสัมพันธ และในทางตรงกันขามแรงงานสัมพันธ ก็มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย ซึง่ มีองคประกอบหลายอยางที่มีปฏิสัมพันธ
และมี ค วามเกี ่ย วข อ งกั น เองและสภาพแวดล อมอื่น ๆ กั บ แรงงานสัม พัน ธ ไดแ ก สภาพแวดลอ ม
ทางด า นเศรษฐกิ จ และความคาดหวั ง ทางด า นสั ง คมที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การแบ ง ป น โภคทรั พ ย ข อง
ประชาชาติและนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึง่ เกีย่ วโยงกับแรงงานสัมพันธในประเด็นของการ
กําหนดโครงสรางคาจางและระดับของคาจาง นอกจากนี้การขยายตัวของของการจางแรงงานหญิง
และความสําคัญของแรงงานสัมพันธ เกีย่ วของอยางใกลชิดกับการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนทาง
สังคม และความคาดหวังดา นการศึ กษา งานอาชีพและการวางแผนครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอุตสาหกรรมที่ชวยลดความแตกตางทางดานเพศในการจางงาน ซึ่งสามารถอธิบายไดโดยใช
สภาพแวดลอมดังตอไปนี้
2.1) สภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ (Economic
Environment)
สภาพแวดล อมนี ้สงผลตอแรงงานสั มพันธตองพิจ ารณาจากดานอุปสงคของแรงงาน การจางงาน
จํานวนคนทํางาน ทั้งชายและหญิง การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคของแรงงาน ความรุงเรืองและการ
ตกต่ําของอุตสาหกรรมบางประเภททีส่ งผลกระทบตอการจางงาน 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
ทางการที่มุง สรางอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของระบบที่เปนทางการอีกดวย ซึง่ โดยทั่วไปพรรค
การเมือง รั ฐบาล และอุ ดมการณ เป น สว นประกอบสําคัญ ที่สุดของสภาพแวดลอมทางการเมือง
เพราะองคประกอบเหลานี้เปนสวนในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และปฏิบัติการของกระบวนการใน
ทํางานของรัฐ
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3) เวลา (Time) สถานะปจจุบันของแรงงานสัมพันธเปนสิ่งทีไ่ ดรับการสืบทอดกันมา
ตัง้ แต อดี ต กั บ เป าหมายหรือความคาดหวังในอนาคต บริบ ทของเวลาอาจแสดงใหเห็นปญ หาใน
ปจจุบัน และขอสรุปที่ไดจะเปนปญหาในอนาคต สวนทัศนคติความคาดหวังและความสัมพันธทีแ่ สดง
ออกมาเปนผลผลิตทีม่ าจากประสบการณรวมกันในอดีต ดังนั้นแรงงานสัมพันธจะขึน้ ตอการปรับตัว
และการพั ฒ นาของสังคมที ่ส ะท อนให เห็นโดยทางการเปลีย่ นของเศรษฐกิจ 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 เพื่อใหไดมาซึ่งสภาพการจางที่ดี
1.1.1 เหตุผลที่คนงานเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
Tan Chwee Huat (1995: 68) ไดกลาวถึงเหตุผลที่คนงานหรือพนักงาน
เขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานดังตอไปนี้
1) เพื่อใหไดรับคาจาง คาตอบแทน และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีขึ้น
การที ่พนั กงานเขา รว มเป นสมาชิ กสหภาพแรงงานทําใหมีอํานาจในการเจรจาตอรองรว มกับฝาย
นายจ างหรื อองค การของฝ า ยนายจ า งมากขึ้น ซึ่งอํานาจในการเจรจาตอรองดังกลาว จะชว ยให
พนักงานไดรับคาจาง คาตอบแทน และสภาพการการทํางานที่ดีขึน้ ซึง่ การทีพ่ นักงานเขารวมเปน
สมาชิ กสหภาพแรงงานจะทํ า ให การเจราตอรองกั บ ฝายนายจางมี น้ําหนักมากขึ้น กวาเจรจาโดย
พนักงานเพียงคนเดียว
2) เพื่อใหมีความมั่นคงในการจางงาน พนักงานเชื่อวา การจัดตั้งสหภาพ
แรงงานเพื่อทําหนาที่เจรจาตอรองประเด็นสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพการจางและสภาพการ
ทํางาน จะทํ า ให พนั กงานได รั บสิ ่งเหล านัน้ ในทางทีด่ ีขึ้น มีความมัน่ คงในการจางงานเพิ่มมากขึ้น
นายจางไมสามารถเลิกจางลูกจางไดตามอําเภอใจ ซึง่ การทีจ่ ะเลิกจางบุคคลใด ฝายนายจางจะตองมี
เหตุผลที่เหมาะสมหรือเปนธรรม เพื่อชี้แจงใหกับพนักงานและสหภาพแรงงานทราบ
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3) ความต อ งการของกลุ ม สั ง คม ซึ ่ง พนั ก งานที ่เ ข า เป น สมาชิ ก สหภาพ
แรงงาน เปนเพราะความตองการเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับเพือ่ นพนักงานดวยกัน ทําใหมีโอกาส
รูจักเพื่อนคนงานในฝายหรือแผนกอื่นๆ ซึ่งลักษณะการทํางานแบบปกตินั้น ไมเอื้อตอการไดพบปะ
พูดคุยกัน
4) แรงกดดันจากกลุมคนงานดวยกัน พนักงานบางคนเขารวมเปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน เพราะเพื่อนพนักงานที่เหลือเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานกอนหนานี้แลว ทําให
พนักงานที่ยังไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานรูสึกโดดเดีย่ ว แรงกดดันดังกลาวทําใหพนักงานทีไ่ มเขา
เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน สมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานตามกลุมเพื่อนๆ ไปดวย
5) ความปรารถนาทีจ่ ะรับใชเพื่อนพนักงานดวยกัน พนักงานบางคนสมัคร
เขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อตองการรับใชเพื่อนพนักงานทุกคน ดวยการทํากิจกรรมตางๆ ที่
เปนประโยชนตอคนอื่นๆ
1.1.2 วัตถุประสงคของสหภาพแรงงาน
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 หมวดที่ 4 ได
กําหนดวั ตถุ ป ระสงคของสหภาพแรงงานไวดังนี้ 1) สงเสริมความสัมพัน ธอันดีร ะหวางลูกจางกับ
นายจาง และระหวางลูกจางดวยกัน 2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข 3) แสวงหาและ
คุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง และ 4) ดําเนินการใหความรวมมือเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้สหภาพแรงงานยังมีวัตถุประสงคใน
ฐานะที่เปนองคการของฝายคนงานดังนี้
1) ทําหนาที่ในกระบวนการเจรจาตอรองรวมกัน (Collective bargaining)
ซึ่งการเจรจาตอรองที่เกิดขึ้นนั้นเปนการเจรจาระหวางฝายนายจางหรืองคการของฝายนายจาง และ
ลูกจางหรือองคการของฝายลูกจาง เพื่อใหพนักงานไดรับคาจาง คาตอบแทนที่เปนธรรม ตลอดจน
เงื่อนไขอื่นๆ ในการจางงาน
2) การตอสูเพื่อความมั่นคงในการจางงาน สหภาพแรงงานทําหนาที่ปกปอง
ตําแหนงงานใหกับสมาชิกเพื่อใหไดรับความเปน ธรรม และเพือ่ เปนหลักประกันวาพนักงานที่เปน
สมาชิกสหภาพแรงงานจะไมถูกเลิกจางตามอําเภอใจของฝายนายจาง โดยเฉพาะเมื่อนําเครื่องจักร
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชแทนกําลังคน โดยสหภาพจะเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการ
ฝกอบรมเพื่อใหพนักงานสามารถมีความรูทักษะดานอื่นๆ เนื่องจากหนาที่เดิมที่พนักงานทําอยู ถูก
แทนที่ดวยเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ แลว โดยมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อใหควบคุมเครือ่ งจักรที่
นําเขามาทดแทนกําลังคน หรือในกรณีที่มีการเลิกจางเนื่องจากนําเครื่องจักรมาใชแทนคน สหภาพก็มี
หนาทีใ่ นการเรียกรองใหฝายนายจางจายคาชดเชยใหกับพนักงานคนนั้นๆ ดวย เพือ่ ใหเกิดความเปน
ธรรม
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3) ประสานความรวมมือกับฝายนายจาง เมื่อเกิดขอขัดแยงตางๆ สหภาพ
แรงงานจะทําหนาทีแ่ กไขขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับคนงานกับฝายนายจาง เปนการชวยประสาน
ความรวมมือระหวางนายจางและลูกจางเพื่อใหความสัมพันธเปนไปอยางราบรื่น และนําไปสูการ
กําหนดสิทธิประโยชน และเงื่อนไขการทํางานที่ดีขึ้น
4) กิจกรรมทางการเมือง สหภาพแรงงานไดเขาไปรวมทํากิจกรรมทางการ
เมื องในหลากหลายรู ป แบบ เช น ในประเทศอังกฤษ สหภาพแรงงานตางๆ ใหการสนับ สนุน ทาง
การเมื อ งโดยตรงต อพรรคแรงงาน ในขณะที่ห ลายประเทศสหภาพแรงงานเข าไปมีบ ทบาททาง
การเมืองโดยออม เชน การแสดงพลังกดดัน รัฐบาลในบางเรือ่ ง เชน เรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิและ
ผลประโยชนของพนักงาน การแกไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับพนักงาน หรือการแกไขเกีย่ วกับการจาง
งาน นอกจากนี้ในการหาเสียงของนักการเมือง นักการเมืองมักจะพยายามหาเสียงสนับสนุนจากผูนํา
ดานแรงงาน แมวาพนักงานจะมีอิสระในการลงคะแนนเสียงของตนก็ตาม ซึ่งการที่สหภาพแรงงานเขา
ไปมีสวนรวมทางการเมืองนั้น หลายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดในวัตถุประสงคของสหภาพ
แรงงานไวโดยตรง เพื่อใหเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
5) กิจกรรมทางสังคม สหภาพแรงงานไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกองทุน
ต า งๆ เพื ่อให พนั กงานที ่เ ป น สมาชิ กสหภาพแรงงานไดมีโ อกาสในการกูยืมเงิน หรือสวัส ดิการใน
รูปแบบตางๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งที่องคการไดจัดขึ้น เชน สหภาพแรงงานจัดใหมีกองทุนเพื่อชวยเหลือ
สมาชิกภาพของตนในกรณีเจ็บปวย วางงาน เกษียณอายุ และเสียชีวิต โดยในระยะหลัง รูปแบบการ
จัดตั้งเปนกองทุนตางๆ ไดครอบคลุมอยูในกฎหมายของภาครัฐที่ใหสถานประกอบการตางๆ ตอง
ปฏิบัติตาม เชน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคุมครองแรงงาน ทําใหการทํากิจกรรมทางสังคมของ
สหภาพแรงงาน จะเนนไปที่การทํากิจกรรมสันทนาการใหกับสมาชิกของสหภาพแรงงาน
1.2 นายจางและองคการของฝายนายจาง (Employer and their associations)
ฝายนายจางมีบทบาทหลายลักษณะ ซึ่งอํานาจการเจรจาตอรองของฝายนายจางขึ้นอยูกับหลายปจจัย
เชน ความแตกตางทั้งในดานขนาดและผลประโยชนขององคการธุรกิจ ซึ่งเปนสมาชิกขององคการฝาย
นายจางซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอเอกภาพขององคการฝายนายจางในการเจรจาตอรองกับสหภาพแรงงาน
ประการตอมาคือ ศักยภาพขององคการในการควบคุมบรรดาสมาชิกมีผลตอประสิทธิผลในการตอสู
เพือ่ รักษาผลประโยชนของฝายนายจาง ประการสุดทายคือ ความครอบคลุมสมาชิกทีห่ ลากหลาย
ครบถวน สงผลใหองคการฝายนายจางมีความยากลําบากในการกําหนดทาทีตางๆ เพราะไมสามารถ
ผลักภาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหองคการธุรกิจใดได เพราะตางก็เปนสมาชิกขององคการเดียวกัน องคการ
ฝายนายจางจะอยูในภาวะกดดันใหตองรับผิดชอบตอผลกระทบของนโยบาย ซึ่งสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจระดับมหภาคดวย
1.3 ภาครัฐ (Government) ภาครัฐทําหนาทีเ่ ปนคนกลางในระบบแรงงานสัมพันธ
โดยภาครัฐจะแสดงบทบาทที่แตกตางกันออกไป เชน บทบาทวางเฉย (Passive state) บทบาทนี้รัฐ
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จะจํากัดบทบาทของตนเอง รัฐจะไมเขาไปยุงเดี่ยวกับการเจรจาตอรองระหวางองคการกับคนงานหรือ
สหภาพแรงงาน รัฐจะทําหนาที่ในการกําหนดกฎเกณฑของการเจรจาตอรองรวมกันและแทรกแซงใน
กระบวนการดังกลาวนอยที่สุด สวนบทบาทถัดมาคือ บทบาทเปนผูสนับสนุนหลัก (Active state
support) โดยบทบาทนี้รัฐเปนผูออกกฎหมายใหองคการฝายนายจางและสหภาพแรงงานมีสถานภาพ
เปนหนวยงานกึง่ ราชการทําหนาที่รวมกันในการแสวงหาขอยุติเกีย่ วกับอัตราคาจางและเงื่อนไขการ
ทํางาน บทบาทถัดมาคือ บทบาทรัฐนิยม บทบาทนีร้ ัฐเขาไปกําหนดอัตราคาจางและเงือ่ นไขในการ
ทํางานโดยตรง เชน กําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ จํานวนวันทํางานในแตละสัปดาห จํานวนวันหยุด
พักผอน การลาคลอดบุตร เปนตน
2. การเจรจาตอรองรวมกัน (Collective bargaining)
การเจรจาตอรอง หมายถึง กระบวนการที่คูกรณีซึ่งมีทั้งสองฝายหรือมากกวาสองฝายก็ได
ดําเนินการเจรจาตอรองเพือ่ กําหนดเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนขอเรียกรองระหวางกัน ซึ่งการเจรจา
ตอรองในระบบแรงงานสัมพันธจะเกี่ยวของกับคาจาง คาตอบแทน และเงื่อนไขตางๆ ในการทํางาน
เชน จํานวนชั่วโมงการทํางาน วันหยุด วันลา สวัสดิการ การเลิกจาง การใชแรงงานเด็ก แรงงานสตรี
คนตางดาน ผูพ ิการ ซึง่ กลยุทธที่ใชในการเจรจาตอรอง มีสองกลยุทธสําคัญคือ 1) การเจรจาตอรอง
เพือ่ แยงชิงผลประโยชน (Distributive bargaining) และ 2) การเจรจาตอรองบูรณาการเพือ่ รวมกัน
สรางประโยชน (Integrative bargaining) ซึง่ ความแตกตางระหวางกลยุทธทง้ั สองแสดงไดดงั ตารางที่1
ตารางที่ 1 กลยุทธการเจรจาตอรอง
ลักษณะการเจรจาตอรอง

การเจรจาตอรองเพื่อแยงชิง
การเจรจาตอรองบูรณาการ
ผลประโยชน
เพื่อรวมกันสรางประโยชน
1. ผลประโยชนที่ตองการ
ผลประโยชนที่จ ะแบง ปน กัน มี ผลประโยชนที่จ ะแบง ปน กัน มี
แบงปน
จํานวนคงที่และจํากัด
จํานวนไมจํากัด
2. แรงจูงใจในการเขารวมการ ฝายเราชนะ ฝายเขาแพ
ตางฝายตางชนะ
เจรจาตอรอง
3. ทาทีของการเขารวมการ แสดงทาทีเปนปฏิปกษตอกัน
แส ดงท า ที ใ ห ค ว ามร ว มมื อ
ระหวางกัน
เจรจาตอรอง
4. ความสัมพันธ
ระยะสัน้
ระยะยาว
ทีม่ า: 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)
ระดั บ การยอมรั บ สถานภาพและอํ า นาจ 3) ระดับ ความพยายามหลีก เลี่ย งสถานการณ ที่ไ มอ าจ
คาดการณได และ 4) สังคมทีเ่ นนความมุงมัน่ ในการแขงขัน ซึง่ จากมิติทัง้ สีส่ ะทอนใหเห็นถึงความ
แตกตางทางวัฒนธรรมในแตละสังคม ดังนั้นระบบแรงงานสัมพันธในวัฒนธรรมที่แตกตางกันจึงมี
ความแตกตางกัน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง
1) ความหมายของการมีสว นรวมทางการเมือง
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปน
ประชาธิปไตย สังคมใดมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ํา พิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน (Geertz, 1963; Emerson, 1960; Hoselitz, 1952; Pye, 1966) อีกทั้ง
ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาทางการเมือ งขึ ้น อยูก ั บ ระดั บ การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งเป น สํ า คั ญ
โดยเฉพาะการพั ฒ นาการเมืองใหเ ป นประชาธิป ไตย สว นสิทธิพันธ พุทธหุน (2531: 157) สรุ ป
ความหมายของการเขามีสวนรวมทางการเมืองวาเปนกิจกรรมของประชาชนที่มุง จะเขาไปมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลในระดับตางๆ ซึ่งรูปแบบการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองใน
แตละสังคมยอมแตกตางกันไปดวย
Milbrath and Goel (1977: 2) ไดใหความหมายของการเขามีสวนรวมทางการเมืองวา
หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแตละคนที่ตองการมีอิทธิพลผลักดันหรือยอมรับสนับสนุนตอ
รัฐบาล ซึ่งไมเพียงแตเปน การรวมบทบาทในการสรางอิทธิพลผลักดันใหเกิดผลทางการเมืองตาม
ตองการเทานั้น แตยังรวมถึงกิจกรรมที่เปนที่ยอมรับอยางพิธีการดวย สําหรับผูทีย่ อมรับรัฐบาลตอง
แสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตามคําสัง่ หรือขอเรียกรองของรัฐบาล แตผูทีไ่ มเห็นดวยก็พยายาม
สรางอิทธิพลผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาใหม การมีสวนรวมทางการเมืองจึงมีทั้งการ
ตอตาน เชน การเดินขบวนประทวงการจลาจล และมีทั้งการสนับสนุน เชน การใหความรวมมือกับ
ทางการในการเสียภาษี การเกณฑทหาร เปนตน
2) ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมือง
การมี ส ว นร ว มทางการเมื องที่เปน รูป ธรรม หมายถึง การแสดงออกซึง่ การกระทําทาง
การเมื อ ง โดยมี เ ป า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ที ่สํ า คั ญ คื อ 1) การกํ า หนดตั ว ผู ป กครอง เป น การ
แสดงออกทางการเมืองที่สําคัญทีส่ ุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การที่ประชาชน
ปรากฏตัวแสดงตนในการใชสิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนําทางการเมือง จึงเปนการแสดงออกในฐานะ
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ทีเ่ ปนเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจริง 2) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล สังคมประกอบไป
ด ว ยหลายกลุ ม เช น ชมรม สมาคม กลุ ม อิ ทธิ พ ล และกลุม ผลประโยชน ต า งๆ กลุม เหลา นี ้มั ก มี
วัตถุประสงคเฉพาะของกลุม การเคลื่อนไหวตางๆ อาจเปนไปเพือ่ รักษาผลประโยชนของตน หรืออาจ
เปนการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม และจะมีผลตอการผลักดันการจัดสินใจของ
รัฐบาลเพื่อตอบสนองเปาหมายของกลุม ในกรณีที่กลุมตางๆ กระทําการผลักดันโดยตรงตอรัฐบาล
อาจพิจารณาไดจากการเรียกรองของสมาคมผลประโยชนตางๆ เชน สมาคมธนาคาร ผลักดันรัฐบาล
เกี ่ย วกั บ นโยบายการเงิ น การคลั ง ของธนาคาร หรื อ สภาพอุ ต สาหกรรมผลั ก ดั น รั ฐ บาลเกี ่ย วกั บ
โครงสรางภาษีอากร สงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งปรากฏการณที่เกิดขึ้นเกลานี้สวนใหญเกิดขึ้นในประเทศ
ที่พัฒนาแลว 3) การวิพากษวิจารณรัฐบาล ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการวิพากษวิจารณการ
กระทําของรัฐบาลไดทั้งในทางทีส่ นับสนุนและคัดคาน อาจกระทําโดยการเขียน การพูด และการ
โฆษณา ซึ่งการวิพากษวิจารณจะเปนเรื่องที่เกี่ย วของกับนโยบาย และการบริหารงานของรัฐบาล
นอกจากนีอ้ าจแสดงออกด วยการเขี ยนบทความ หรือคําพูด การอภิปราย การใหสัมภาษณ เพื่อ
วิพากษการทํางานของรัฐบาลไดอยางเสรี แตตองทําดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล และรัฐบาล
จะตองสงเสริมใหประชาชนมีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และเปนกลไกที่
ชวยสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานของระบบราชการใหตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางเสมอภาค สวนในปจจุบันนี้ การวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล นิยมใชสื่อตางๆ เชน
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งนับวามีบทบาทสําคัญในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบการกระทํา
ของรั ฐ บาล และเป น การกระตุ น ให ป ระชาชนสนใจกิจ กรรมของรัฐ บาลมากยิ่งขึ้น 4) การชุมนุ ม
เคลื ่อนไหวทางการเมื อ ง ประชาชนมี สิ ทธิใ นการชุม นุมและเคลื่อนไหวทางการเมื องไดใ นสั งคม
ประชาธิปไตย ทั้งในสวนของการสนับสนุนและคัดคานการดําเนินงานของรัฐบาล ซึง่ ถือวาการชุมนุม
เปนการแสดงออกทางการเมืองที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตย เพื่อใหรัฐบาลรูวา ประชาชนเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยกับนโยบายหรือการกระทําของรัฐบาล เพื่อแสดงการเรียกรองใหรัฐบาลตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะถาการชุมนุมนั้นไดรับการสนับสนุนจาก
สือ่ มวลชน โดยสื่อมวลชนจะนําเสนอขาวสารที่เปนประโยชนตอผูช ุมนุม และทําใหประชาชนเขา
มารวมชุมนุมมากขึ้น และในที่สุดจะเปนการบีบบังคับใหรัฐบาลจะตองทําตามขอเรียกรองของผูชุมนุม
ซึง่ การชุมนุมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนรัฐบาล สวนใหญเปนการชุมนุมโดยสงบและเปนระเบียบ
เรียบรอย เปนการชุมนุมเพื่อใหกําลังใจ มีปายคําขวัญที่กลาวยกยอง ชื่นชม และการชุมนุมจะไม
ยืดเยือ้ สวนใหญจะเริ่มตนและสิน้ สุดตามทีก่ ําหนดไวลวงหนา ตรงกันขามกับการชุมนุมเพื่อคัดคาน
รัฐบาล ซึง่ การชุมนุมประเภทนี้สวนใหญจะเริ่มตนจากความไมพอใจนโยบายหรือการกระทําของ
รัฐบาล ซึง่ อาจเปนประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนของกลุม หรือของสังคมก็ได การชุมนุมจะเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้นหากขอเรียกรองของผูช ุมนุมไมไดรับการตอบสนองจากรัฐบาล ซึง่ อาจมีการเคลือ่ นไหว
เพื่อเพิ่มความกดดันตอรัฐบาลก็ได และถาประเด็นการเคลื่อนไหวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
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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) ปจจัยที่เกีย่ วของกับการกระทําทางการเมืองอยาง
ใดอยางหนึ่ง มีแนวโนมที่จะเกีย่ วของกับการกระทําอื่นๆ ทางการเมืองดวย 2) ความเกีย่ วพันทาง
การเมือง มีลักษณะเปนลําดับขั้น ซึ่งลําดับขั้นนี้แบงออกเปนระดับของการมีสวนรวมทั้งหมด 14
ระดับ ดังนี้
3.1 การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การที่บุคคลจะแสดงความสนใจ
ตอกิจกรรมทางการเมือง ยอมแสดงวาบุคคลนั้นไดรับปจจัยกระตุนทางการเมือง (Political Stimuli)
จากสิ่งแวดลอมมากพอสมควร จนกระทั่งเกิดความสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองดวยตนเอง
บุคคลที่คาดหวังวาจะสรางความสัมพันธกับสิง่ แวดลอมทางการเมืองอยางมีประสิทธิภาพจะตองอุทิศ
ความพยายามเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเมืองเพื่อเพิ่มพูนความรูทางการเมืองของตน
กิจกรรมเหลานี้ถือเปนรากฐานเบื้องตนที่จําเปนในการรวมกิจกรรมทางการเมืองตางๆ แมวาโดยทั่วไป
ปจจัยกระตุน (Stimuli) จะถูกสงผานทางสื่อตางๆ มากมายแตบางคนอาจจะใหความสนใจเพียง
เล็กนอยหรือไมใหความสนใจเลย การที่บุคคลจะตอบสนองตอปจจัยกระตุนทางการเมืองอยางไร
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขเฉพาะบุคคล โดยทัว่ ไปการทีบ่ ุคคลไดรับปจจัยกระตุน ทางการเมืองยิง่ มาก จะยิง่ ทํา
ใหบุคคลนั้นมีโอกาสมีสวนรวมทางเมืองมากยิ่งขึ้น
3.2 การใชสิทธิเลือกตั้ง โดยทั่วไปการที่ประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งประชาชน
จะตองมีความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเพื่อเปน
การแสดงออกถึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ทําใหคูแขงขันทางการเมืองจะตองแสดงความรู
ความสามารถ และการเปนคนมีคุณธรรม เพื่อขอรับความไววางใจหรือขอฉันทานุมัติจากประชาชนให
เขาไปดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังนัน้ การใชสิทธิเลือกตั้งแมจะเปนการแสดงออกในลําดับพื้นฐาน
ของการเกี่ยวพันทางการเมืองแตการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนเปนการแสดงบทบาทการมีสวน
รวมทางการเมืองที่นับวาสําคัญมาก โดยทั่วไปการใชสิทธิเลือกตั้ง ประกอบดวยเงื่อนไข 2 ประการคือ
ประการแรก การตัดสินใจวาจะไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม ประการที่สอง การตัดสินใจวาจะเลือกพรรค
ใดหรือบุคคลใด ซึ่งเงือนไขทั้ง 2 ประการขึน้ อยูกับกระบวนการหลอหลอมทางการเมืองของแตละ
บุคคลและปจจัยกระตุน ทางการเมืองจากสิง่ แวดลอมเปนสําคัญ โดยทั่วไปบุคคลจะรูล วงหนาวาจะมี
การเลือกตั้งเมื่อใด ดังนัน้ บุคคลจึงมีโอกาสเตรียมการตัดสินใจไดลวงหนา โดยสรุปจะเห็นไดวา การมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบบประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะกวาง ๆ ที่มักเขาใจกันทั่วไปก็
คือ การที่ประชาชนจะตองหรือควรมีความตืน่ ตัวในการไปลงคะแนนเสียงเปนจํานวนมาก หากไมไป
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ลงคะแนนเสียง ประชาธิปไตยยอมดําเนิน ไปดวยความยากลําบาก การไปลงคะแนนเสีย งจะตอง
เปนไปดวนความเปนตัวของตัวเอง ไมใชเพราะถูกจางวาน การซื้อเสียง หรือไปลงคะแนนเสียงดวย
ความตื่นตัวทางการเมือง ผูลงคะแนนเสียงควรศึกษาถึงความสําคัญของการเลือกตั้งวาเปนอยางไร มี
ความรูความเขาใจในตัวผูสมัคร นโยบายของผูสมัครและพรรคที่สังกัดพอสมควร ประเด็นที่สําคัญคือ
ท าอย างไรให ป ระชาชนลงคะแนนเสี ย งเลือกตั้ง ดว ยความสมัครใจเปนตัว ของตัว เอง วิธีการให
ประชาชนไปลงคะแนนมากคือ ตองทําใหการเลือกตั้งมีความหมายตอประชาชนอยางแทจริง ในสวนที่
เปนการเลือกตัง้ ระดับชาติการเลือกตั้งหมายถึง การเลือกรัฐบาลเขามาปกครอง จะตองพยายามให
การเลือกตั้งเปนการเลือกรัฐบาล จะแสดงวาเปนการแขงขันระหวางพรรครัฐบาลกับพรรคฝายคานใน
ระบบการเมืองปจจุบัน สภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมือง มีสวนสําคัญในการจัดตัง้ รัฐบาล แตยัง
เปนรัฐบาลที่ผสมกันหลายพรรค พรรครัฐบาลเหลานีเ้ วลาหาเสียงเลือกตัง้ ตางก็แยกกันหาเสียง ไมมี
ความแนนอนวาจะไดกลับเขามาเปน พรรครวมรัฐบาลอีก การจับคูรวมเปนรัฐบาลไมมีแบบแผน
ตายตัวอาจเปลี่ยนแปลงก็ไดถาพรรครวมรัฐบาลพยายามเกาะกลุม ใหแนน และหาเสียงรวมกันในการ
เลือกตัง้ จะทําใหมีระบบพรรคทีเ่ ขมแข็งแลว ทําใหการเลือกตัง้ มีความหมายขึน้ ดวย คือ เปนการ
แขงขันระหวางรัฐบาลกับพรรคฝายคาน วิธีการกระตุน ใหประชาชนมาลงคะแนนเสียงมากขึน้ คือ ให
ประชาชนมีความคุนเคยกับการเลือกตั้ง ใหประชาชนเห็นวาการเลือกตั้งเปนชีวิตทางการเมืองทีข่ าด
เสียไมไดพยายามสรางใหการไปลงคะแนนเสียงเปนนิสัยของประชาชน เมือ่ ถึงเวลาเลือกตัง้ ประชาชน
ก็จะไปเลือกตัง้ การจะสรางใหเปนนิสัยตองจัดใหมีการเลือกตัง้ อยางสม่ําเสมอ ถาการเลือกตั้งนาน ๆ
ครั้ง เปนการลําบากทีจ่ ะใหประชาชนมีความเคยชินกับการเลือกตัง้ ในกรณีประเทศไทย ปจจุบัน
รั ฐ ธรรมนู ญ ได กํ า หนดให ก ารเลื อ กตั ้ง เป น หน า ที ่อั น มี ผ ลบั ง คั บ ให ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ง ทุ ก คนต อ งไป
ลงคะแนนเสียง เพราะคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความสําคัญมาก ทีส่ ําคัญคือการบังคับตามรัฐธรรมนูญ
อาจไมมีผลใหทุกคนที่มีสิทธิยอมไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ จึงตองมีวิธีการตาง ๆ กระตุน ผูท ีม่ ีสิทธิไป
ลงคะแนนเสียงและจะตองไปลงคะแนนเสียงอยางมีความหมายและตั้งใจไมใชเพื่อไมใหมีความผิด
เทานั้น นอกจากนี้ยังควรมีมาตรการสนับสนุนอื่น เพือ่ กระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเลือกตั้ง
มากขึ้น ทัง้ ที่เปนมาตรการระยะยาวและระยะสัน้ เพือ่ ที่จะยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงขึ้น
กรณีที่มีการเลือกตั้งใหใชระบบผูม ีสิทธิลงคะแนนเสียงมาลงทะเบียนกอนเลือกตัง้ ผูที่ลงทะเบียนแลว
เท า นั ้น จึ ง จะมี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย ง ผู ที ่ล งทะเบี ย นจึ ง เป น ผู ที ่ส นใจในการลงคะแนนและมั ก มา
ลงคะแนนเมือ่ การเลือกตัง้ วิธีการนี้อาจมีปญหามาจากประชาชนทีอ่ าจไมชอบมาลงทะเบียนจะเปน
ผลใหมีคนมาลงคะแนนเสียงนอยลง และการออกกฎหมายบังคับใหทุกคนไปลงคะแนนเสียง วิธีการ
เชนนี้เปนการบังคับใหไปลงคะแนน เปนการเปลี่ยนสิทธิการลงคะแนนเปนหนาทีซ่ ึง่ อาจไมเหมาะสม
ไดและการมอบอภิสิทธิบางอยางใหกับผูลงคะแนนคือการลดภาษีเงินไดใหกับผูม าลงคะแนนเสียง
วิธีการนีอ้ าจทําใหผูมีสิทธิออกเสียงทีม่ ีรายไดไมมากพอตองเสียภาษีเงินไดอยูแ ลว และการตัดสินบน
โดยใหรฐั มาลงคะแนน
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3.3 การริเริม่ ประเด็นพูดคุยทางการเมือง โดยธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจ
เกี ่ย วกั บ สิ ่งที ่เ ป น ประโยชน ต อตน ดั ง นัน้ บุ ค คลทีค่ ิ ด วา ตนไมไ ด รับ ประโยชนอ ยา งใดจากระบบ
การเมือง ก็จะไมสนใจการเมือง แมกระทั่งการพูดคุยทางการเมือง แตบุคคลที่รูและเขาใจวาระบบ
การเมืองมีความสําคัญและมีประโยชนตอคนอยางไร จะใหความสนใจทางการเมืองมาก โดยเฉพาะ
การแลกเปลีย่ นความ คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองทีจ่ ะมีผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ระดับความสนใจเกีย่ วกับการริเริม่ พูดคุยทางการเมืองจึงแตกตางกันไปใน
แตละบุคคล บางคนไมสนใจบางคนสนใจมาก บางคนเปนผูรับฟง บางคนเปนผูนําในการเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง และผูที่เปนผูน ําในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะมี
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในการตอสูทางการเมืองโดยตรงมากกวาผูท ีเ่ ปนเพียงผูร ับฟงความคิดเห็นจาก
ผูอื่น
3.4 การชักจูงใหผูอื่นเลือกตั้งผูที่ตนสนับสนุน การแสดงออกในการชักจูงใหผูอื่น
ไปใชสิทธิเลือกตัง้ บุคคลที่ตนเองสนับสนุน นับเปนความกาวหนาอีกขั้นหนึง่ ของผูที่สนใจเขาไปมีสวน
เกี่ยวของทางการเมือง ลักษณะของการแสดงออกเชนนี้มีลักษณะคลายกับการเปน “หัวคะแนน” ของ
ผูแขงขันทางการเมืองเปนการแสดงออกถึงการผูกพันทางการเมืองที่ชัดเจนมากกวาการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ในการพู ด คุ ย ทางการเมื อ ง ทั ้งนี ้เ พราะไดแ สดงความคิ ด เห็ น ดว ยและเชื ่อว า ผูท ี ่ต น
สนับสนุนจะเปนผูนําทางการเมืองที่ดีสามารถสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5 การติดกระดุมหรือสติ๊กเกอร เปนการแสดงออกอยางเปดเผยใหบุคคลทั่วไปรู
วาตนใหความสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือคูแขงขันทางการเมืองคนใด ทั้งนี้เพราะการติดกระดุมที่
เป น สั ญลั กษณ ข องพรรคหรื อของผู ส มัค รรั บ เลือ กตั ้งที ่ป กเสื ้อ ยอ มเปน การประกาศตนในฐานะ
ผูสนับสนุนอยางชัดเจน หรือการติดสติ๊กเกอรทีร่ ถยนต ยอมเปนการแสดงเจตนาของเจาของรถยนต
วาตนสนับสนุนผูใดและมีลักษณะของการชวยโฆษณาเผยแพรอีกทางหนึ่งดวย การกระทําเชนนี้อาจมี
ผลในการโนมนาวผูใ กลชิดที่ยังมิไดตัดสินใจใหเขารวมสนับสนุนเชนเกี่ยวกับตนไดโดยเฉพาะบุคคลที่
อยูในกลุมเดียวกันจะสามารถสรางอิทธิพลในการชักจูงไดงาย
3.6 การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง การกระทําทางการเมืองใน
ลําดับนีแ้ สดงวาบุคคลไดเพิม่ ระดับความสนใจทางการเมืองขึน้ จนถึงกับอยากจะสัมผัสพูดคุย หรือสื่อ
ความเห็นโดยตรงกับผูนําทางการเมือง โดยอาจจะเสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการหรือสิ่งที่
บุคคลตองการใหพรรคการเมืองตอบสนอง
3.7 การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองที่มี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้น เปนการแสดงออกถึงความเห็นพองและความผูกพันที่แนนแฟนยิง่ ขึน้ การเขา
รวมประชุมและการเขารวมชุมนุมยอมเปนการแสดงออกซึ่งการสนับสนุนทั้งทางกายและทางจิตใจ
เปนการรวมใหกําลังใจแกผูทีม่ ีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกัน เปนการแสดงออกซึ่งการสังกัดกลุม
อยา งชัด เจน การแสดงออกเชนนี ้ เป นพลังสําคัญในการตอสูท างการเมือง และเปนสิ่งที่ผูแ ขงขัน
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ทางการเมืองมีความประสงคจะไดรับการสนับสนุนมาก อยางไรก็ตาม การเขารวมประชุมของผูส นใจ
ทางการเมืองบางคนอาจไมมีขอผูกพันในการสนับสนุนก็ไดเพราะเพิ่งจะเริ่มตนใหความสนใจเทานั้น
แตในหลายกรณีการเขารวมประชุมเปนกิจกรรมของผูที่ตองการเขารวมตอสูท างการเมือง โดยเฉพาะ
ผูท ี่เขารวมบอยๆ แสดงวามีความผูกพันสูง ผูที่มีความเกี่ยวพันทางการเมืองสูงโดยทั่วไปจะเขารวม
ประชุมทั้งการประชุมแกนนําและการประชุมกลยุทธ (Caucus or strategy meeting)
3.8 การบริจาคเงินแกพรรคการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองอีกประเภท
หนึ ่ง ที ่เ รามั ก จะพบในประเทศที ่มี ร ะบบการเมื อ งที ่ไ ด รั บ การพั ฒ นาเป น อย า งสู ง หรื อ ค อ นข า งมี
เสถียรภาพ ในปจจุบันโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 ไดกําหนดเกีย่ วกับเรื่องการ
บริจาคเงินแกพรรคการเมืองและการใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองที่บุคคลเปนสมาชิกไวภายใต
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
3.9 การรวมรณรงคทางการเมือง เปนกิจกรรมที่สําคัญในการขยายความ
สนั บ สนุ น จากประชาชนให มี ค วามกว า งขวางและทั ่ว ถึ ง การร ว มรณรงค ท างการเมื อ งเป น การ
แสดงออกซึ่งการมีภารกิจรวมกันของผูที่สนใจทางการเมือง การรวมรณรงคทางการเมืองจะเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลมีความมั่นใจและความรูสึกที่ดีตอพรรคการเมืองและตอคูแ ขงขันทางการเมือง ตองการให
เห็นวาตนเองมีสวนรวมในความสําเร็จของการตอสูทางการเมืองนั้นดวย การรวมรณรงคทางการเมือง
อาจกระทําไดหลายกรณี อาทิการพิมพจดหมาย การสงจดหมาย การติดโปสเตอรหรือการเคาะประตู
บา นเพื ่อชักจู งประชาชนให ช วยสนับ สนุน หรือการรว มโฆษณาชักจูงประชาชนดว ยการใหขอมูล
เพิ่มเติมแกประชาชน ใหประชาชนเกิดความสนใจที่จะใหการสนับสนุนเปนตน
3.10 การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมือง
อยางชัดเจนวาตนเองสังกัดพรรคใด และเปนการยอมรับภารกิจในฐานะสมาชิกของพรรคที่จะตอง
ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค การขยายความศรัทธาใหแพรหลายในหมูประชาชนและการ
รวมผลักดันเพื่อใหพรรคหรือผูสมัครรับเลือกตัง้ ของพรรคไดรับชัยชนะในการเลือกตัง้ ลักษณะสําคัญ
ของการเปนสมาชิกที่มีบทบาทในพรรค คือการแสดงออกวาสังกัดพรรคใดการจายเงินบํารุงพรรค การ
มีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญของพรรคในสหรัฐอเมริกามีประชาชนนอยกวารอยละ 5 ทีม่ ีบทบาทเปน
สมาชิกสําคัญของพรรค
3.11 การรวมประชุมแกนนําของพรรค เปนการแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของพรรค กลาวไววาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูง บุคคลที่จะเขามา
มีบทบาทในการรวมประชุมแกนนําของพรรค หรือการรวมประชุมวางแผนกลยุทธของพรรคโดยทั่วไป
จะตองผานการเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญของพรรค จนพรรคเกิดความไววางใจและมีบทบาท
สําคัญของพรรค จนพรรคเกิดความไววางใจและมีความเชื่อมั่นวาจะชวยเสริมสรางกิจกรรมของพรรค
ใหมีความแข็งแกรง สามารถที่จะเอาชนะคูแ ขงขันทางการเมืองได ผูท ีม่ ีบทบาทในการเขารวมประชุม
แกนนําของพรรคสวนใหญจะเปนผูทีม่ ีตําแหนงสําคัญในพรรค หรือในคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
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รณรงคของพรรค หรือในคณะกรรมการเกีย่ วกับการรณรงคของพรรค บุคคลระดับนีจ้ ึงมีบทบาทใน
การรวมตัดสินใจเพี่อการตอสูแขงขันทางการเมืองโดยตรง ซึ่งจะมีเพียงจํานวนนอยเทานั้น
3.12 การรวมระดมทุน เปนกิจกรรมสําคัญของสมาชิกพรรคระดับสูง ผูที่จะอยูใน
ฐานะที ่จ ะระดมทุ น ให แ ก พ รรคการเมื อ งหรื อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั ้ง ได น อกจากจะต อ งเป น ผู ที ่มี
ความสามารถแลวยังตองเปนผูท ี่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดวย เพื่อใหสามารถติดตอกับบุคคล
ชั้นสูงในสังคมที่มีฐานะดีและอยูในวิสัยที่จะบริจาคทรัพยเพื่อรวมสนับสนุนการแขงขันทางการเมืองได
ผูระดมเงินทุนจึงเปนคนกลางที่มีความสําคัญทางการเมือง สวนใหญจะเปนผูที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของนักการเมือง ซึ่งสามารถจะสนองตอบความตองการของผูบริจาคเงินได
3.13 การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง อาจกลาวไดวาเปนการแสดงออก
ทางการเมืองที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพราะการเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมืองเพื่อใหประชาชนพิจารณา
ใหความไววางใจ บุคคลทีจ่ ะมีบทบาทในระดับนี้ไดตองเปนบุคคลทีม่ ีความสามารถพิเศษจะตองเปน
บุคคลที่มีความคิดริเริม่ สรางสรรค และมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูงสามารถสรางความนิยมศรัทธาให
เกิ ด แกป ระชาชนได ประการสํ า คัญ จะตองสรางความประทับ ใจใหแกป ระชาชนอยางกวางขวาง
สามารถทําใหประชาชนเชื่อมั่นไดวาจะเปนผูนําความสําเร็จและการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมาสูประชาชน
สวนระดับของความสามารถของผูเสนอตัวเขาแขงขันจะแตกตางกันไปตามระดับของตําแหนงที่จะเขา
ไปรับผิดชอบ อาทิ นายกเทศมนตรี ผูวาราชการ หรือผูนําประเทศ
3.14 การดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองในระดับ
สูงสุดเปนผลจากการไดรับชัยชนะจากการเสนอตัวเขาแขงขันทางการเมือง การแสดงบทบาทในฐานะ
ทีด่ ํารงตําแหนงทางการเมืองนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพราะจะมีผลกระทบตอความศรัทธา
เชื ่อมั ่น ของประชาชนในระยะยาว ถ าผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความสามารถในการพัฒ นา
ประเทศ ทําใหประชาชนมีชีวิตที่ดีและมีความสุขจะทําใหพรรคไดรับความไววางใจจากประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลถึงโอกาสที่จะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งตอไปดวย ในทางตรงกันขามถาหากผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสามารถบริหารประเทศใหเปนตามความคาดหวังของประชาชนจะสงผล
กระทบใหประชาชนเสือ่ มศรัทธาตอพรรคการเมืองที่สังกัดดวย และจะทําใหโอกาสทีจ่ ะไดรับชัยชนะ
ในการเลือกตัง้ ครัง้ ตอไปเปนไปดวยความยากลําบาก ดังนัน้ การแสดงออกซึง่ การมีสวนรวมทางการ
เมื อ งด ว ยการดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมือ งจึง เป น บทบาทสําคั ญ สูง สุดของประชาชนที่มี ตอระบบ
การเมือง
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4. วิธีการศึกษา
4.1 วิธีวิจัยที่ใช
การศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ใช วิ ธี ก ารวิ จัย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ ศึก ษา
ปรากฏการณทางสังคม นั่นคือบทบาทของสหภาพแรงงานตอการเมืองไทยและการมีสวนรวมทางการ
เมืองของผูนําสหภาพแรงงาน เพื่อเปนการหาความรูโดยการพิจารณาปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น
4.2 กลุมตัวอยาง
1) การศึกษาบทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย ผูว ิจัยเลือกกลุม
ตัว อย างเพือ่ ใชในการวิเคราะห โดยเลือกจากสหภาพแรงงานที่เปน สมาชิกของสมาพัน ธแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) 4 สาขา ดังนี้
1.1 สาขาพลังงาน ไดแก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ดังนี้
1) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structural Interviews) ใชการสัมภาษณโดยใช
กรอบแนวทางที่ผูวิจัยใชในการศึกษา เปนกรอบในการสัมภาษณ
2) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interviews) โดยใชการสัมภาษณ
ในสองรูปแบบคือ การสัมภาษณผูใ หขอมูลสําคัญ 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) การวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) เปนการตีความ สรางขอสรุปจากเอกสารที่
ศึกษา ประกอบดวย รายงานประจําป เอกสารการประชุม เอกสารเผยแพรของสหภาพแรงงาน
5. ผลการศึกษา
5.1 บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย
บทบาททางการเมือง เปนอีกบทบาทหนึง่ ที่สําคัญของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไดเขาไป
มีสวนรวมทํากิจกรรมทางการเมืองหลากหลายประการ เชนเดียวกับสหภาพแรงงานในตางประเทศ
เชน ในประเทศอังกฤษ สหภาพแรงงานตางๆ ใหการสนับสนุนทางการเมืองโดยตรงตอพรรคแรงงาน
ในขณะที่อีกหลายประเทศสหภาพแรงงานเขาไปมีบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลัง
กดดันรัฐบาลในบางเรือ่ งที่เกี่ยวของกับสิทธิและผลประโยชนของฝายลูกจาง เชน การแกไขกฎหมาย
เกีย่ วกับการประกันสังคม การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการจางงาน นอกจากนี้ ในชวงทีม่ ีการเลือกตั้ง
พรรคการเมืองตางๆ มักจะพยายามหาคะแนนเสียงสนับสนุนจากผูนําดานแรงงาน ถึงแมวาพนักงาน
จะมีอิสระในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ตาม สําหรับประเทศไทยมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจํานวน
หลายแหงที่ไดเขาไปมีบทบาทตอการเมืองของไทย
ผลการวิจัยในสวนนี้ เกิดจากการวิเคราะหเนื้อหา โดยการวิเคราะหอาศัยแนวคิดของ Tan
Chwee Huat; Eaton; และ Anderson เปนกรอบในการวิเคราะห เพือ่ นํามาตีความและสราง
ขอสรุป ดังผลการวิจัยตอไปนี้
1) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอการ
เมืองไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงาน โดยสหภาพฯ ได
กําหนดวัตถุประสงคของสหภาพแรงงานไวดังนี้ 1) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนของสมาชิก ใน
เรื่องเงินเดือน คาจาง สวัสดิการทีเ่ กีย่ วกับสภาพการจาง ความสะดวกและความปลอดภัยในการ
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ทํางาน รวมถึงหลักประกันความมั่นคงตลอดชีวิต 2) มีสิทธิและมีสวนรวมในการบริหารกิจการรวมกับ
นายจาง เพื่อการปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้น เพือ่ คุณภาพชีวิตทีด่ ีของคนงาน รวมไปถึงการสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง โดยยึดหลักของความอิสระ และความเสมอภาคอยาง
แทจริง 3) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม ใหไดรับการ
คุมครองสิทธิ 4) มีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับทัง้ ทองถิ่นจนถึงระดับชาติ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนของผูใชแรงงาน เพือ่ คุมครองและสรางความเปนธรรมตอผูใชแรงงานตามกฎหมาย ซึ่งใน
ป จ จุ บั น สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ การไฟฟ าฝ ายผลิต แห ง ประเทศไทย ได เข า ไปมีบ ทบาททาง
การเมืองทัง้ โดยตรงและโดยออม กลาวคือ บทบาททางการเมืองโดยตรงคือ การใหการสนับสนุน
พรรคการเมือง โดยสหภาพแรงงานใหการสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตย ที่เปนพรรคการเมือง
ใหมที่เนนในเรื่องของขบวนการแรงงาน สว นบทบาทโดยออมดว ยการแสดงพลังกดดันรัฐบาลใน
รูปแบบตางๆ เชน การนัดหยุดงาน การเขารวมชุมนุมเพื่อคัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของ
รัฐบาล ซึ่งการคัดคานดังกลาวไดมีพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขารวมจํานวนมาก
นอกจากนี้ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยังไดมีการปราศรัย
บนเวทีเพื่อแสดงจุดยืนในการคัดคานรัฐบาล และจะเริม่ เดินเทาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย สํานักงานใหญไปยังทําเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงพลังของคนการไฟฟาฯ ตอตานรัฐบาล และเล็งเห็น
วาระบอบทักษิณเปนอันตรายตอประเทศดวยการบริหารประเทศแบบไมชอบธรรม อาจทําให
บานเมืองเสียหาย เชน กรณีผานราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อยางเรงรีบในชวงเวลาที่ประชาชนสวนใหญ
ยังหลับใหล หรือกรณีไมยอมรับคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นแกไขทีม่ าของสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งการเดินขบวนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เปนการเปดโอกาสใหทุกคนเขารวมแบบสมัครใจ เพื่อคัดคาน
ตอตานรัฐบาล ซึ่งการแสดงออกของพนักงานในครั้งนี้ เปนสิทธิเสรีภาพของพนักงาน จะไมมีการ
บังคับ โดยสหภาพแรงงานทําหนาที่ประสานงาน เตรียมการจัดรูปแบบขบวน และอาหารเครื่องดื่ม
ใหกับผูเขารวม พรอมทั้งจัดกิจกรรมระหวางเดินเทา
2) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวงตอการเมืองไทย
การประปานครหลวงเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสาขาสาธารณู ป การ โดยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล
โดยการประกาศจุดยืน และเชิญชวนใหพนักงานการประปานครหลวง และลูกจางทุกคน ลาหยุดงาน
เพือ่ ประเทศชาติ และมีการเดินขบวนไปยังทําเนียบรัฐบาล รวมถึงไดจัดคาราวาน รณรงคเพือ่ ทํา
ความเขาใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจกรณี “ปฏิรูปประเทศไทยกอนที่จะมีการเลือกตั้ง” โดยสหภาพ
แรงงานสนับสนุนในเรื่องของรถรับสง
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3) บทบาทของสหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จธนาคารเพื อ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตรตอการเมืองไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน
โดยสหภาพแรงงานรั ฐวิ ส าหกิจ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตรแสดงบทบาททาง
การเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล โดยการออกแถลงการณคัดคานรัฐบาลนําเงินฝาก
ของประชาชน จํานวน 5.5 หมื่นลานบาท ไปสํารองจายโครงการจํานําขาว โดยสหภาพแรงงาน
วิสาหกิจฯ ระบุวา สภาพคลองของธนาคารมีอยู 1.8 แสนลานบาท เปนระดับที่เหมาะสมกับการ
สํารองเงินตามกฎหมาย เพื่อทําธุรกรรมและสํารองจายใหผูซื้อสลากออมทรัพยทวีสิน ทัง้ นีห้ ากรัฐบาล
เขามาแทรกแซง ก็ จะมีการใช มาตรการทางกฎหมาย ให กกต. สํานักงานตรวจเงินแผน ดิน และ
ประชาชน เขามาดูแล นอกจากนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ยืนยันวาจะไมนําเงินฝากของประชาชนไปใช เพราะเปนเงินสภาพคลอง
4) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินตอการเมืองไทย
ธนาคารออมสิ น เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสาขาสถาบั น การเงิ น โดยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล โดย
การตอตานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยไดเขารวมกับสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(สรส.) คัดคาน พรบ.นิรโทษกรรม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ไดแถลงการณ
คัดคาน ไมใหธนาคารออมสินปลอยเงินกูเพื่อใชในโครงการรับจํานําขาว ทั้งทางตรงและทางออม โดย
ไดนัดประชุมวิสามัญสมาชิกทั่วประเทศ พรอมเชิญสหภาพแรงงานธนาคารของรัฐทุกแหง เพื่อคัดคาน
ไมใหธนาคารฯ นําเงินฝากของประชาชน ไปใชในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลทุกชองทาง และ
ยืนยันวาการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ของธนาคารออมสินจะตองเปนไปตามวัตถุประสงค การ
กอตัง้ ธนาคารของลนเกลารัชกาลที่ 6 คือ “เพื่อสงเสริมการออมของประชาชน” ดังนั้นหากมีการนํา
เงิ น ไปปล อยกู ใ ห รั ฐ บาล ถื อ เป น การผิ ด ตอ วัต ถุ ป ระสงค ใ นการจัด ตั ้งธนาคารฯ สหภาพแรงงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ธนาคารออมสิ น จึ ง ออกมาเพื อ่ ปกป อ งและรั ก ษาผลประโยชน ข องธนาคาร ลู ก ค า
ประชาชน และไดเชิญชวนในสมาชิกทุกคนแตงกายดวยชุดดํา เขารวมประชุมใหญวิสามัญ
5) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยตอการเมืองไทย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสง โดยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการบินไทย แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล โดยการ
เชิญชวนพนักงานแตงชุดดํารวมตัวกันประกาศจุดยืนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยการประกาศ
จุดยืนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ไมใชเพียงแคตอตานรางพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมเทานัน้ แตตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการเปลีย่ นแปลง ปฏิรูปประเทศ ใหเปนไปตาม
ครรลองของระบอบประชาธิปไตย ที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรมและนิติรัฐ
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นอกจากนี้สหภาพแรงงานรั ฐ วิส าหกิ จการบินไทย ไดออกแถลงการณดว นที่สุด เรื่อง “รว มสร า ง
ประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” รณรงคเพื่อทําความเขาใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหมีการ
ปฏิรูปประเทศไทยกอนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยมีการนัดรวมพลที่หนาบริษัทการบินไทย สํานักงาน
ใหญ ตอจากนั้นจะเคลื่อนขบวนตอไปยังการประปาสวนภูมิภาค และสิน้ สุดทีก่ ารไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (บางกรวย) เพื่อเชิญชวนพนักงานการบินไทย และสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(สรส.) ทุกคน เขารวมกิจกรรมรณรงคสรางประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยดวย โดยขอให
พนักงานทุกคนใชสิทธิ์ลาตามระเบียบบริษัทฯ
6) บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทยตอการเมืองไทย
การรถไฟแห ง ประเทศไทย เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสาขาขนส ง โดยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย แสดงบทบาททางการเมืองโดยออมดวยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย โดยการออกแถลงการณขอประณามการสั่งการของ
รัฐบาลในการสั่งหยุดขบวนเพื่อสกัดกัน้ การเดินทางของประชาชน โดยมีรายละเอียดในแถลงการณ
ดังนี้ “ตามที่การรถไฟฯ ไดประกาศงดเดินขบวนรถในเสนทางสายใตตั้งแตวันที่ 11 - 14 ม.ค. 57 รวม
4 วัน อางเหตุวาไดตรวจพบสะพานระหวางสถานีวังดวน - สถานีหวยยาง ผุชํารุดมากไมปลอดภัยตอ
การเดินรถ เปนเหตุใหผูโดยสารในเสนทางสายใตไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก และแสดงความ
ไมพอใจทําใหพนักงานในพืน้ ที่อยูในภาวะเสี่ยงตอความปลอดภัย” ซึง่ เปนที่นาสังเกตวาการสัง่ หยุด
เดินขบวนรถดังกลาว อาจมีเบือ้ งหลังจากการสัง่ การของรัฐบาล หรือฝายการเมือง เพราะเปนการสั่ง
หยุดเดินขบวนรถกะทันหัน ไมมีแผนรองรับและไมมีการประกาศใหประชาชนทราบลวงหนา ซึง่ ปกติ
หากมีการตรวจพบความชํารุดลักษณะตามที่กลาวอาง การรถไฟฯ จะเรงซอมบํารุงใหขบวนรถผานไป
ได โดยการเบาทางลดความเร็ ว หรื อหากขบวนรถไมส ามารถเดินผานไปได ก็จะใชวิธีขนถายโดย
รถยนต เพื่อใหผูโ ดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได เหตุการณดังกลาวจึงนาจะเปนการสั่งการ
ของรัฐบาล ในการสกัดกั้นการเดินทางของประชาชน เพื่อรวมแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิขั้น
พืน้ ฐานของประชาชน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จึงขอประณามการกระทํา
ดังกลาว
จากการเขาไปมีบทบาททางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จะเห็นไดวามีทั้งการ
เขาไปมีบทบาททางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งสวนใหญเขาไปมีบทบาททางการเมืองโดย
ออม โดยการแสดงพลังกดดันรัฐบาล สรุปไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตอการเมืองไทย
สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ

1. สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
2. สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการ
ประปานครหลวง
3. สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคาร
เพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
4. สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคาร
ออมสิน
5. สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการบิน
ไทย
6. สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการ
รถไฟแหงประเทศ
ไทย

บทบาทโดยตรง
(การสนับสนุนพรรค
การเมือง)



บทบาทโดยออม
(การแสดงพลังกดดันรัฐบาล)
การนัด การเขา
การ
การ
การ
หยุด รวมชุมนุม เดินขบว แสดงออก ประณาม/
งาน/ลา
น
ทาง
การ
หยุดงาน
สัญลักษณ คัดคาน


























ที่มา: การวิเคราะหเนื้อหาของผูวิจัย
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จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวามีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีผ่ ูว ิจัยเลือกมาศึกษาเพียง 6 แหง
สะทอนใหเห็นวาสหภาพแรงงานทั้ง 6 แหงนี้ ไดเขามามีบทบาททางการเมืองอยางชัดเจนรวมกับ
สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ แตยังคงมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบางแหง ที่ไมไดออกมามี
บทบาททางการเมืองในครัง้ นี้ อาจสะทอนใหเห็นถึงปจจัยหลายอยางที่อาจแตกตางกันออกไปนําไปสู
การแสดงบทบาทที่แตกตางกัน
5.2 การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะหในสวนนี้ ผูว ิจัยใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการ
ตีความสรางขอสรุปขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีผูน ําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 3
แหง ในการใหสัมภาษณเชิงลึกกับผูวิจัย ไดแก ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ผู นํ า สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ การประปานครหลวง และผู นํ า สหภาพแรงงาน
รัฐ วิ ส าหกิ จ การบิ น ไทย โดยการนํ า ข อมูล จากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห ตีความและสราง
ขอสรุปจากความจริงเหลานั้น ซึ่งการตีความสรางขอสรุปดังกลาวผูว ิจัยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวม
ทางการเมืองของ Milbrath เปนกรอบในการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา
5.2.1 ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
1) เปนผูสนใจทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การแสดง
ความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การใชสิทธิเลือกตั้ง และการริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง
2) เปนผูปรับเปลี่ยนทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การ
ติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง และการรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง
3) เป น ผูต  อสู ทางการเมือง เห็น ไดจากกิจ กรรมทางการเมืองตางๆ คือ การรว ม
รณรงคทางการเมือง
5.2.2 ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง
1) เปนผูสนใจทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การแสดง
ความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การใชสิทธิเลือกตั้ง และการริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง
2) เปนผูปรับเปลี่ยนทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การ
ติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง และการรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง
3) เป น ผูต  อสู ทางการเมือง เห็น ไดจากกิจ กรรมทางการเมืองตางๆ คือ การรว ม
รณรงคทางการเมือง
5.2.2 ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง
1) เปนผูสนใจทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การแสดง
ความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง และการใชสิทธิเลือกตั้ง
2) เปนผูปรับเปลี่ยนทางการเมือง เห็นไดจากกิจกรรมทางการเมืองตางๆ คือ การ
ติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง และการรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

378

-

3) เป น ผูต  อสู ทางการเมือง เห็น ไดจากกิจ กรรมทางการเมืองตางๆ คือ การรว ม
รณรงคทางการเมือง
จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แหง
สนใจกิจกรรมทางการเมือง และเพิ่มระดับไปสูการปรับเปลี่ยนทางการเมือง ซึ่งการเขาสูขั้นนี้เปนขั้นที่
สูงขึ้น ทําใหกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในขัน้ นี้จึงนอยลงไป และคาบเกีย่ วกับลําดับถัดไปคือ
การตอสูทางการเมือง ซึ่งมีเพียงการรวมรณรงคทางการเมืองเทานั้น ถือไดขั้นนี้เปนขั้นที่ยังไมบรรลุ
หรือยังไมมีการตอสูทางการเมืองอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้นสรุปไดวา ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้ง
สามแห งเป น ผู ที่ส นใจกิ จกรรมทางการเมือง สวนการปรับ เปลี่ย นทางการเมืองและการตอสูทาง
การเมืองเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลาและสถานการณตางๆ ดวย สวนขอสรุปอีก
ประการหนึ่งคือ ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมทางการเมืองในกิจกรรมยอยที่ไมแตกตาง
กัน สะทอนใหเห็นถึงการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองที่ไมแตกตางกัน รายละเอียดทั้งหมดแสดงไดดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ผูนํา
สหภาพ
แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมของผูสนใจทางการเมือง
กิจกรรมปรับเปลี่ยนทางการเมือง
กิจกรรมการตอสูทางการเมือง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
การ
การใช การ การชักจูง การติด
การ
การ
การรวม การรวม การเปน การรวม การรวม การเสนอ การดํารง
แสดง
สิทธิ
ริเริ่ม ผูอื่นให กระดุม ติดตอกับ บริจาค ประชุม รณรงค สมาชิก ประชุม ระดม ตัวเปน ตําแหนง
ความ เลือกตั้ง ประเด็น เลือกตั้ง
หรือ
นักการ
เงิน
หรือ
ทาง
สําคัญ แกนนํา
ทุน
คูแขง
ทาง
สนใจตอ
พูดคุย ผูที่ตน สติ๊กเกอร เมืองหรือ สนับสนุน ชุมนุม การเมือง ของ
ของ
ทาง การเมือง
กิจกรรม
ทางการ สนับสนุน เพื่อแสดง ผูนําทาง
ทาง
ทาง
พรรค
พรรค
การเมือง
ทาง
เมือง
การ
การเมือง การเมือง การเมือง
การเมือง
การเมือง
สนับสนุน
1. สร.กฟผ. 





2. สร.ก






ปน.
3. สร.





กบท.
ที่มา: การวิเคราะหแบบอุปนัยของผูวิจัย
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6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจควรเขาไปมีบทบาททางการเมือง โดยเฉพาะการเขาไปมี
บทบาทโดยตรงต อการเมื องไทย เช น การสนับ สนุน พรรคการเมื องที ่เนน ประชาธิ ป ไตย หรือพรรค
การเมืองที่เนนการความโปรงใส ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน่ เพือ่ ใหพรรคการเมืองเหลานีไ้ ดมีโอกาส
เขามาบริหารประเทศ
2) ผู น ํ า สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิจ ควรมีส ว นร ว มในกิ จ กรรมการปรั บ เปลี ่ย นทาง
การเมืองที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาไปสูการตอสูทางการเมืองในอนาคต
6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาบทบาทสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใหครอบคลุมบทบาทอื่นๆ นอกจาก
บทบาททางการเมือง เชน บทบาทตอองคการ บทบาททางเศรษฐกิจ และสังคม
2) ควรศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของทั ง้ ผู น ํ า และสมาชิ ก สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
3) ควรใชการศึกษาเชิงปริมาณควบคูก ับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดสารสนเทศในเชิง
กวางและเชิงลึก
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การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ปญหาจากการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจสูมิติทางการเมือง 1
The Privatization of Electricity Generating Authority of Thailand
From managerial problems to political dimension
0

นายณัฐพงศ ราชปก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
E-mail : nattapong_59@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความชิน้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาทีส่ ําคัญในการดําเนินการแปร
รู ป การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2542
(พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) โดยใหความสําคัญกับประเด็นการมีสวนรวมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
เปนสาเหตุใหการแปรรูป กฟผ. ไมประสบผลสําเร็จตามที่รัฐบาลไดวางไว และถือวาเปนบทเรียนครัง้
สําคัญใน การตัดสินใจของภาครัฐในการดําเนินนโยบายดานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยใน
ครั้งถัดไป
ผลของการศึ ก ษาพบว า จากการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที ่เ ป น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การ
รัฐวิสาหกิจ ไดถูกกลุม ผูต อตานนําไปสูป ระเด็นทางการเมือง โดยการนําประเด็นเรือ่ งการไดมาซึ่งอํานาจ
รัฐในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และประเด็นการผูกขาดสาธารณูปโภค มาแทนที่แนวคิดการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ 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

*รายงานวิจัยชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 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
ในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมซึ่งมีพื้นฐานของแนวคิดที่เนนใหเกิดการแขงขันทางดานเศรษฐกิจอยางเต็มที่ เพื่อนําไปสูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดการผูกขาดทางดานเศรษฐกิจจากภาครัฐ อีกทัง้ ยังเปนการลดภาระของ
ภาครัฐในการดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประเทศไทยเองก็ไดมีความพยายามในการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
โดยแสดงออกผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ชวง
วิกฤตการณ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศ ป 2540 ไดส รางภาระทางการเงิน ไวใหกับ รัฐ บาลไทยอยางที่ไม
สามารถหลีกเหลียงได ซึง่ รัฐบาลจําเปนที่จะตองเรียกความเชือ่ มัน่ และฟนฟูเศรษฐกิจของไทยใหกลับคืน
มาอยางรวดเร็ว ดวยการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ซึ่งสงผลใหรัฐบาล
ตองดําเนินการตามคําแนะนําของ IMF โดยไดอนุมัติแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ในป พ.ศ. 2541 ซึ่ง
ไดวางกรอบนโยบายพัฒนาและปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจในทุกสาขาในระยะยาว รวมทั้งยังไดกําหนด
ขั้นตอนใน การแปรรูปและเพิม่ บทบาทภาคเอกชนไวอยางละเอียด เพื่อใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนไป
ตามหลักเกณฑ (ภูรี สินสุนทร, 2550 : 4) และตอมารัฐบาลก็ไดกําหนดมาตรการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ดวยการเสนอกฎหมายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศรวม 11 ฉบับ (นันทวัฒน ปรมานันท, 2547) โดยมี
พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ รวมอยูดวย ซึง่ รัฐ บาลไดดําเนิน การแปลงสภาพรัฐวิส าหกิจใหเปนบริษัทตาม
อํานาจของกฎหมายนี้ไปแลวรวมทั้งสิ้น 5 แหง (นันทวัฒน ปรมานันท, 2550 : 120–129) และ กฟผ. ก็
เปนรัฐวิสาหกิจตอไปทีจ่ ะตองถูกดําเนินการแปรสภาพตามนัยยะของกฎหมายนี้ โดยรัฐบาลไดมีนโยบาย
ใหแปลงสภาพ กฟผ. ใหเปนบริษัทมหาชนทัง้ องคกร และใหนําหุน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ภายในตนป 2547 (วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 61, 2546 : 13)
ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
ขางตน ทําให สหภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สร. กฟผ.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.)
กลุมองคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนบางกลุมที่มีแนวคิดตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มองวาการ
แปรรูป กฟผ. เกิดจากการใชอํานาจผูกขาดของภาครัฐในการกําหนดนโยบายสาธารณะไวแตเพียงผูเ ดียว
อันเปนสิง่ ที่สรางความอึดอัดและสรางความรูสึกถูกลิดรอนสิทธิใน การตัดสินใจเกีย่ วกับกรณีการแปรรูป
กฟผ. ไปจากประชาชน จนนําไปสูการเคลื่อนไหวตอสูทางการเมืองในการตอตานการแปรรูป กฟผ. ใน
ระยะตอมา
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห
การกําหนดนโยบายสาธารณะใดๆ เปนเรือ่ งที่มีความเชือ่ มโยงและเกีย่ วพันซึ่งกันและกันอยาง
กวางขวางทั้งประเด็นทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนัน้ การกําหนดนโยบายการแปรรูป
กฟผ. ก็ ย อ มที จ่ ะส ง ผลกระทบกั บ ต อ ทุ ก ภาคส ว นอย า งมิ อ าจหลี ก เลี ่ย งได และจากการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจที่ผานมา ก็เปนการดําเนินการจากภาครัฐ ซึ่งทําใหภาคประชาชนบางกลุมมีความคิดวาการ
กระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ผูกขาดอํานาจ และกดทับสิทธิในเขาถึงการกําหนดนโยบายดังกลาวไป
จากตน ซึ ่งการมี ส วนร ว มทางการเมื องนั้น เปน กระบวนการทางการเมืองและมีความจําเปนสําหรับ
การเมื อ งเกื อ บทุ ก ระบบ เนื ่อ งจากรู ป แบบของการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชนเป น สิ ่ง ที ่
แสดงออกถึงการดํารงอยูของระบบการเมือง หรือทําใหระบบการเมืองอยูในสภาวะดุลยภาพได ซึง่ หาก
ระบบการเมืองปราศจากสิ่งเหลานีแ้ ลวก็ไมสามารถดํารงอยูไ ด (Easton. David, 1965 : 112-117) และ
การเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็เปนการกระทํารวมหมูที่มีจุดมุงหมายหรือใหมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในทางสรางสรรค ซึ่งผูท่ีรวมขบวนการอาจจะมีหรือไมมีจุดหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมตัง้ แตเริม่ แรกก็ได
แตเมือ่ ขบวนการแข็งแกรงมากขึน้ ขยายออกไปหรือมีความยัง่ ยืน ก็อาจจะเปลีย่ นระบบคานิยม สถาบัน
และความสัมพันธทางอํานาจระหวางกลุมสังคมตางๆ หรือระหวางรัฐกับประชาชนได (ผาสุก พงษไพจิตร
และคณะ, 2545 : 8) ซึง่ ในบทความชิน้ นีม้ ีวัตถุประสงคเพือ่ ทีจ่ ะชีใ้ หเห็นถึงกระบวนการตอตานการแปร
รูป กฟผ. โดยจะใชแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง และแนวคิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง มาใชเปน
กรอบในการวิเคราะหถึงกระบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. ทีเ่ ปนปญหาสําคัญที่ทําใหการดําเนินการ
แปรรูป กฟผ. ตาม พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ไมสามารถดําเนินการใหประสบผลสําเร็จได และถือวาเปน
บทเรียนครั้งสําคัญในการตัดสินใจของภาครัฐในดําเนินนโยบายดานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศ
ไทยในครั้งถัดไป

ระเบียบวิธีวิจัย
บทความนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาขอมูลทางเอกสาร เชน หนังสือ วารสาร
บทความ หนังสือพิมพ เอกสารเผยแพรตาง ๆ และขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ทาง การเมือง การเคลือ่ นไหวทางการเมือง และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนงานวิจัย/วิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลหลักฐานเดิม และขอมูลหลักฐานรอง โดยการวิเคราะห
วาหลักฐาน ทีร่ วบรวมจากหลักฐานเดิมหรือหลักฐานรองนัน้ เปนหลักฐานทีม่ ีคุณคาพอทีจ่ ะใชเปน
หลักฐานอางอิง
มีความถูกตองและนาเชื่อถือ

สรุปผลการวิจัย
จุดเริ่มตนของฉากจบ : การถือกําเนิดองคกรและสรางแนวรวมในการเคลื่อนไหว
ในชวงแรกของขบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. สามารถแบงกลุม ตอตานการแปรรูป กฟผ.
ไดเปนสองสวนคือ สวนที่หนึ่งชูธงการนําผลประโยชนของพนักงาน กฟผ. ภายหลังจากการแปรรูป และ
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สวนที่สองชูธงการเคลื่อนไหวคัดคานเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก
โดยใน ช ว งแรกนั ้น การต อ ต า นการแปรรูป ยั งคงไมมีพ ลังที่มากพอประกอบกับ พนัก งานสว นใหญ ก็
ตองการใหดําเนินการไปตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนดไว โดยรัฐบาลไดมีการยื่นขอเสนอที่นาสนใจในเรื่อง
สิทธิประโยชนภายหลัง การแปรรูปใหแกผูปฏิบัติงานหลากหลายประการ ซึ่งดูเหมือนวาการดําเนินการ
แปรรูป กฟผ. นาจะประสบผลสําเร็จ (นิศาชล ทวนทอง, 2549 : 47) แตอยางไรก็ดี ในขณะที่พนักงาน
สวนใหญกําลังสนใจกับ เรื่องสิทธิประโยชนตาง ๆ ภายหลังการแปรรูป กฟผ. แตก็ยังคงมีพนักงานอีกสวน
หนึ่งไมเห็นดวยกับแนวทางดังกลาวของรัฐบาลและสิ่งที่ สร. กฟผ. ดําเนินการอยู โดยกลุมที่สองไดเริ่มตน
จากพนั ก งาน ของ กฟผ. ได ทํ า การประท ว งแบบอหิ ง สาด ว ยการอดอาหารและสวมใส ชุ ด ขาว
(หนังสือพิมพขาวสด, 2546 : 11) จากนั้นก็ไดเกิดกลุมดอกไมขาว (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2547 :
8 และ 10) ซึ่งเกิดจากพนักงานกลุมหนึ่งที่ไมยอมรับการแปรรูป กฟผ. ทีจ่ ะสงผลเสียตอประชาชน จึงได
ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระบายความรูสึกผานทางอินเตอรเน็ตในกระดานสนทนาภายในของ กฟผ.
และบนกระทูในเว็บบอรดของ Sanook.com ซึ่งการเนนการตอสูเรื่องผลประโยชนของชาติเปนหลัก
แตจุดเริ่มตนของกระบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. อยางมีนัยยะสําคัญที่แทจริงนั้น มาจาก
เหตุ การณ การวอลก เ อาต ร ะหว า งการทํา ประชาพิ จ ารณในประเด็ น เรื่องการรับ ฟง ความคิด เห็น จาก
ภาคประชาชน โดยผูเขารวมประชุมเกิดความไมพอใจตอคณะกรรมการในการเปดรับฟงความคิดเห็นที่ไม
อนุญาตให สร. กฟผ. และกลุม ประชาชนที่ไมเห็นดวยในการแปรรูป กฟผ. แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
ประกอบกับคณะกรรมการดังกลาวตอบคําถามไดไมกระจางในกรณีภายหลังการแปรรูป กฟผ. แลว วา
อะไรเปนหลักประกันคาไฟฟาของประชาชนในระยะยาว สงผลใหการแสดงออกในกระดานสนทนาเริม่
รอนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และนําไปสูการรวมตัวกันขึน้ ของกลุม ดังกลาว แตการคัดคานและตอตานการแปรรูป
กฟผ. ไมไดมีเพียงแค 2 กลุมขางตนเทานั้น แตยังมีอีกหลายกลุมตามมาจากเหตุการณดังกลาวทําให สรส.
ไดออกมาแสดงบทบาท โดยการแสดงการเคลือ่ นไหวชุมนุมเพื่อกดดัน รัฐบาล โดย สรส. และองคกร
พันธมิตร ไมวาจะเปนประชาชนจากภาคเกษตรกรรมหรือองคกรสลัม ไดเขารวมชุมนุมกันทีล่ านพระบรม
รูปทรงมาไมนอยกวา 10,000 คน เพื่อคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และทวงสัญญาจากรัฐบาลที่เคย
รับปากจะแกไขและยกเลิก พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ และกฎหมายทัง้ 11 ฉบับ จากนั้น ไดเคลือ่ นขบวนไป
ยังถนนตาง ๆ เพือ่ แจกจายเอกสารชี้แจงใหประชาชนทราบถึงขอดีและขอเสียถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 15) และเมื่อเขาสูก ระบวนการแปรรูป
กฟผ. ตามหลักการของ
พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ฝายตอตานการแปรรูป กฟผ. ก็ไดมีการรวมตัวกัน
ขึ้นอยางเขมแข็งมากขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยกลุม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ กลุม องคกรพัฒนา
เอกชน และกลุมบุคคลทัว่ ไปทีไ่ มตองการใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดคานและ
ตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและตอตานกฎหมาย 11 ฉบับ ซึง่ นายกรัฐมนตรีเคย
ใหสัญญาวาจะยกเลิกหลังจากที่ไดเขามาเปนรัฐบาล (รังสรรค ธนะพรพันธ, 2547) ตลอดจนถึงการชี้ลึก
ลงไปในรายละเอีย ดที่เกี่ยวของกับการแปรรูป กฟผ. เชน การขายหุน การตัง้ กองทุน ซึ่งการกระทํา
ดั ง กล า วมี ว าระซ อ นเร น เพื ่อ ให เ กิ ด การผู ก ขาดและครอบครองรั ฐ วิ ส าหกิ จ อั น นํ า ไปสู ก ารได รั บ
ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการสรางมูลคามาเก็ตแคปในตลาดหลักทรัพยเพือ่ เก็งกําไรและ
การสะสมทุนทางเศรษฐกิจของนายทุน อีกทั้งยังนําเงินจากการขายหุน มาชดเชยฐานะทางการคลังที่ถูก
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นํามาใชในนโยบายประชานิยมตาง ๆ อันนํามาสูการหาเสียงในการเลือกตัง้ ครัง้ ถัดไป (สมยศ พฤษกษา
เกษมสุข, มปป)
เปนที่สังเกตไดวา ขบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. สามารถที่จะสรางองคกรทางการเมืองใน
การเคลื่อนไหวเพื่อตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดสําเร็จ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองใน
การสรางขบวนการตอตานการแปรรูป กฟผ. ทัง้ ในแบบทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ ประกอบกับมี
การสรางกรอบความคิดรวมเพื่อเชื่อมโยงกันขึ้นระหวางผูนําและผูตาม โดยใชวาทกรรมการผูกขาดอํานาจ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการครอบครองรัฐวิสาหกิจของกลุม ทุนตาง ๆ ภายหลัง
การแปรรูป กฟผ. ไปแลว เปนตัวชวยในการสรางจิตสํานึกรวมในการขับเคลื่อนการตอสูเพื่อไมใหการแปร
รูป กฟผ. ประสบผลสําเร็จตามที่รัฐบาลไดหวังไว
การเคลื่อนไหวทางการเมือง : แนวรวมเพิ่มขึ้นแตหนทางยังคงตีบตัน
การเคลื่อนไหวของกลุมตอตานการแปรรูป กฟผ. ภายหลังที่มีการสรางจัดตั้งและสรางแนวรวม
ในการนําการเคลื่อนไหวไดสําเร็จก็ไดมีการประกาศนัดระดมพล โดยไดนัดพนักงานจํานวนมากทั้งจาก
สวนกลางและตางจังหวัดเพื่อมาลงมติคัดคานการแปรรูป กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพย โดยการคัดคาน
ดําเนินไปอยางแข็งขันในแตละวันและมีพนักงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากพนักงาน กฟผ. แลวยังมี
พนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ภายใตการนําของ สรส. กวา 41 แหง มารวมสมทบดวย เชน ธ.ก.ส. การกีฬา
แหงประเทศไทย องคการคาของคุรุสภา และยังรวมถึงสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย สมาพันธ
ประชาธิปไตย นอกเหนือไปจากจํานวนผูช ุมนุมที่เพิม่ ขึ้นไมต่าํ กวา 50,000 คน (หนังสือพิมพมติชน,
2547 : 2) เมือ่ สร. กฟผ. เปดประเด็น
การคัดคานเพือ่ ประโยชนสาธารณะ จึงไดรับการยอมรับ
และขยายประเด็นการคัดคานออกไปสูสังคมในวงกวาง ใหเขามาตรวจสอบนโยบายสาธารณะของรัฐบาล
ทั้งนักวิชาการหลากหลายสาขา นักธุรกิจที่ไมเห็นดวยกับนโยบายและคัดคานกฎหมายดังกลาว โดยมีเสียง
จากนักวิชาการและชาวบานในสวนภูมิภาค ที่แสดงความถึงความวิตกกังวลตอการแปรรูป กฟผ. วาสิ่งที่
กําลังจะเกิดขึน้ กับ กฟผ. คือการแปลงสภาพ กฟผ. ใหเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) แตยังคงมีฐานะ
เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ อี ก ทั ้ง อยู ใ นคราบของเอกชนภายใต ก ารดํ า เนิ น การของตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ ง่ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนการยกเลิกสิทธิและอํานาจเดิมใหมาเปนของบริษัททัง้ หมด แตปญหาคือวาการ
ใชอํานาจเดิมมาเปนของบริษัททั้งหมดทั้งไมควรที่จะยกสิทธิและอํานาจทั้งหมดไปใหกับเอกชน เพราะ
เอกชนจะทํากําไรเพื่อไปใหกับผูถือหุน และรัฐบาลหรือประชาชนจะไดอะไร สิ่งที่เปนปญหาคือ สิทธิ เรื่อง
เขื่อน สิทธิในการจัดการน้ํา ตนทุนของการใชน้ําในการผลิตไฟฟา ซึ่งจะเกิดปญหาแนนอนเมื่อมี การ
ดําเนินการแปรรูปแลวเสร็จ (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 2547 : 8) ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ไดปฏิเสธ
การเขาพบเพื่อเจรจาของ สร. กฟผ. ซ้ํายังคงยืนยันแนวทางในการดําเนินการแปรรูป กฟผ. เขาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป โดยไมสนใจเสียงคัดคาน และไดมีการโตตอบผานคลืน่ วิทยุในรายการ
“นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” ที่ระบุวาผูชุมนุมนั้นไมมากและที่ทําไปเพื่อเรียกรองสิทธิประโยชนของ
ตนเองทั้งสิน้ (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1-2) ถึงแมวาจะมีแนวรวมทีเ่ พิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการตอสู โดยเปลี่ยนจากผลประโยชนเฉพาะกลุมมาสูผลประโยชนของประเทศ แต
ก็ไมสามารถที่จะยุติการดําเนินการแปรรูป กฟผ. จากภาครัฐบาลลงได ทําไดเพียงแคเลื่อนไปจากเดิม
เทานั้น (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 15) จากนั้นก็ไดมีองคกรประชาชนและองคการพัฒนาเอกชน
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135 องคกร รวมกันประชุมเพือ่ หารือมาตรการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีความเห็นวาการแปร
รูป กฟผ. นั้น เปนเรือ่ งของบริการสาธารณะและสงผลกระทบตอประชาชน จึงควรที่จะเปดโอกาสการมี
สวนรวมของประชาชน (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 14) และก็ไดมีการรวมตัวกันขึ้นที่ทอง
สนามหลวงเพื่อชุมนุมคัดคาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีทั้งการแจกจายเอกสาร ซีดีกวาแสนชุดตาม
มาตรการผึ ้ง แตกรั ้ง เพื ่อ ให ป ระชาชนรั บ รู ข อ เท็ จ จริ ง อี ก ด า นของการแปรรู ป กิ จ การไฟฟ า ซึ ่ง เป น
สาธารณูปโภคของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัญจรไปตามรัฐวิสาหกิจในเครือขายไฟฟา–ประปา
ที่ทยอยกันเปดประชุมใหญวิสามัญเพื่อคัดคานกําหนดการแปรรูปที่กําลังดําเนินขึ้นมาถึง ซึ่งตอมาอดีต
ผูบริหาร กฟผ. ไดแสดงออกถึงความเปนหวงและใหกําลังใจ พรอมทั้งสนับสนุน สร. กฟผ. โดยชี้วารัฐบาล
พยายามบิดเบือนขอมูล และยืนยันวา กฟผ. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและเปนรัฐวิสาหกิจทางดาน
สาธารณูป โภคที่ควรคงไวเพือ่ ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสงผลต อกํา ลังใจของผูชุมนุมเปน อยางมาก
รวมทัง้ พนักงาน กฟผ. ดวย (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 2)
และผลจากการชุมนุมทําใหบอรดบริหารของ กฟผ.ในขณะนัน้ เซ็นใบลาออกยกชุด เพื่อเปด
โอกาสใหรัฐบาลพิจารณาแตงตั้งบอรดใหมเขามาแทน (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 2547 : 1-2) และ
รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการ กฟผ. ชุดใหมในวันที่ 7 เมษายน 2547 โดยมีนายชัยอนันต สมุทวณิช เปน
ประธานกรรมการ และแต ง ตั ้ง ให น ายณรงค วิ เ ชษฐ พั น ธ เป น รั ก ษาการตํ า แหน ง ผู ว า การ กฟผ.
(หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1-14) ภายหลังรับตําแหนงก็ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันกับแกน
นํา สร. กฟผ. เพื่อแสวงหาหนทางสร างประโยชนสูงสุดให กฟผ. 3 ขอ ดังนี้ 1) รัฐวิส าหกิจประเภท
สาธารณูปโภคไมนําเขาตลาดหลักทรัพย 2) ยกเลิก พ.ร.บ.ทุนรัฐ วิสาหกิจฯ ยกราง พ.ร.บ. ปรับปรุง
รัฐวิสาหกิจ 3) ใหสหภาพแรงงานรวมรับรูการดําเนินงาน และหยุดการแปรรูป กฟผ. ระหวางที่ดําเนิน
การศึกษา แตตอมาไดมีการปฏิเสธจากรัฐบาลวาไมรับรูในขอตกลงดังกลาว จึงทําใหกลุม คัดคานการแปร
รูป กฟผ. ไดพยายามหาวิธีการเคลือ่ นไหวตาง ๆ เพื่อใชเปนมาตรการ ในการตอสูตอไป นั่นก็คือ การใช
มาตรการลาเพือ่ ชาติ 3 วัน (หนังสือพิมพขาวสด, 2547 : 9) การยื่นหนังสื อ และวางพวงหรีด ที่
กระทรวงพลังงาน ปลอยลูกโปงสือ่ สารกับประชาชน การขูต ัดน้าํ ตัดไฟ เขาพบหัวหนากลุม การเมืองเพื่อ
ชวยเจรจากับรัฐบาลอีกทาง (หนังสือพิมพมติชน, 2547 : 1 และ 12) รวมทั้งเรียกรองในวันแรงงาน
รวมกับองคกรแรงงานภาคเอกชนอื่น ๆ จนเกิดการปะทะกับเจาหนาทีเ่ ล็กนอย (หนังสือพิมพไทยรัฐ,
2547 : 1 และ 2 และ 19) แตการดําเนินการดังกลาวก็ไมสามารถทําใหการแปรรูป กฟผ. ยกเลิกลงได
เนื่องจากรัฐบาลมีฐานเสียงจากนโยบายประชานิยมที่แข็งมาก ทําใหกลุมการเมืองไมมีอํานาจในการเจรจา
ตอรองไดมากนัก จนสุดทายกลุมตอตานการแปรรูป กฟผ. จึงตัดสินใจถวายฎีกาในหลวงที่พระราชวังไกล
กังวล ซึ่งเนื้อหาไดบรรยายถึงความรูส ึกของกลุม ผูช ุมนุมที่นัดชุมนุมกันอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 80 วัน
และไดทําทุกอยางเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ แตรัฐ บาลมีทาทีแข็งกราว สิ่งสุดทายจึง
จําเปนตองพึ่ง พระบารมีของในหลวง ซึ่งเปนแนวทางสุดทายเพื่อถอยไปตั้งหลักและดูทาทีของรัฐบาลใน
การดําเนินการแปรรูป กฟผ. ตอไป (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2547 : 17)
ถึงแมวาการตอตานการแปรรูป กฟผ. จะสามารถดําเนินการจัดตั้งองคกรที่เปนรูปเปนรางได
สําเร็จและมีแนวรวมทางความคิดที่เพิ่มมากขึ้น แตยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งการเดินขบวน
ระดมมวลชน การลางาน และแนวทางทางการเจรจาทางการเมืองที่ไดกระทํามา ก็ยังไมสามารถสรางแรง
กดดันใหกับภาครัฐบาลในการยุติการดําเนินการแปรรูป กฟผ. ลงได เนือ่ งจากรัฐบาลยังคงมีฐานเสียงที่
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เขมแข็งมาก และกลุม ผลประโยชนทางการเมืองก็ไมมีอํานาจทีม่ ากพอในการดําเนินการเจรจาตอรองกับ
รัฐบาลไดมากนัก
โอกาสทางการเมืองที่เปดออก : จากทองถนนสูการปดฉากการแปรรูป กฟผ.
ในชวงหลังพนักงาน กฟผ. สวนใหญไมออกมาแสดงบทบาท เนื่องจากความเหนื่อยลาจากการ
ตอสูอ ันยืดเยือ้ มายาวนาน จึงเปนการตอสูเพื่อแยงชิงไหวพริบระหวางสหภาพแรงงงานรวมกับพนักงาน
และ ฝายบริหารรวมกับผูสนับสนุนฝายบริหาร โดยการตอสูภายในระหวาง สร. กฟผ. และฝายบริหาร
บริหารเปนไปอยางเขมขน ซึ่งฝายบริหารมีการชีแ้ จงภายในเพื่อใหพนักงานเห็นวา หากไมดําเนินการไป
ตามนโยบายรัฐบาลแลวองคกรจะอยูไดลําบาก เพราะวารัฐบาลกําลังจะทําให กฟผ. พบอุปสรรคในหลาย
ดาน ทั้งในเรื่อง
การกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม การค้ําประกันเงินกู การปรับเงินขึ้นราคาคาไฟฟา
อั ต โนมั ติ (เอฟที ) สภาพคล อ งทางการเงิ น ขององค ก รในอนาคต จึ ง จํ า เป น ที ่อ งค ก รจะต อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยน และการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ฝายบริหารไดรับประกันความมั่นคงของสภาพการจางงานวา
จะไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนในดานประชาชน รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา เพื่อ
ควบคุมคาไฟ หลังจากนัน้ ฝายบริหารไดประกาศแกพนักงานวาจะใชแนวทางเลือกอนาคตเพื่อจัดตั้งให
เปนองคกรแบบประชาธิปไตย โดยไดจัดตั้งคณะทํางานเพือ่ ทําแบบสอบถามแกพนักงาน แตก็ไดรับการ
ประทวงจากพนักงาน เนือ่ งจากเห็นวาแนวคําถามมีแตแนวโนมนําใหยอมรับการแปรรูป กฟผ. ดังนั้น
พนักงานจึงไดรวมตัวกันอีกครั้ง โดยการลงเปนมติเพือ่ ให สร. กฟผ. เดินหนากดดันฝายบริหารจนทําให
ฝายบริหารจําเปนตองยกเลิกวิธีการนี้ไปในที่สุด ตอมาฝายบริหารไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาทางเลือก
อนาคตองค กรในหลายรู ปแบบ เพือ่ ใหพนักงานเลือกรูป แบบใดรูป แบบหนึ่ง แตพนักงานเห็นวาทุก
รูปแบบนั้น ชี้ไปในทิศทางทีว่ าการแปรรูป กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนทางออกที่ดี
ที ส่ ุ ด ซึ ่งต อ มาได มี การประชุ ม รั บ ฟ งข อ เสนอและประชาพิ จ ารณเ รื อ่ งแนวทางการปฏิ รูป โครงสร า ง
รัฐวิสาหกิจไฟฟาของประเทศ ซึ่งในการประชุมดังกลาวยังคงพบปญหาอีกหลายประเด็น
เชน
การปฏิรูปโครงสรางของ กฟผ. ยังไมมีความชัดเจน และในประเด็นปญหาที่สําคัญภาคราชการกลับโยนให
คณะกรรมการกํากับดูแล ที่จะจัดตั้งขึ้นมารับผิดชอบ แตการตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลชุดดังกลาวก็
ยังคงไม มีการดํ า เนิ น การจั ดตั ้งขึ ้น มาแมแตคนเดียว แตปญ หาทุกอยางก็ไดถูกโยนไปไวขางหนาแลว
(หนังสือพิมพ ขาวสด, 2547 : 11)
ทางดานสถานการณภายนอกใน สร. กฟผ. ไดรวมกับองคกรแรงงานอื่น ๆ เพื่อรณรงคไมเลือก
พรรคการเมืองที่มีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค โดยการติดปายผา การจัดขบวนแจก
สติ๊กเกอรและเอกสาร พรอมทั้งการจัดตั้งเวทีใหพรรคการเมืองมาแสดงจุดยืนตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
รวมทั้งนโยบายตอภาคแรงงาน (หนังสือพิมพขาวสด, 2547 : 12) แตถึงอยางไรก็ตามก็ยังคงมีความ
พยายามจากภาครัฐใน การดําเนินการแปรรูป กฟผ. ตอไป โดยนายกรัฐมนตรีไดตอบคําถามผูร วมรับฟง
ปาฐกถา ในงานเลี้ย งอาหารกลางวัน ของหอการคาอเมริกันในประเทศไทย วาจะผลักดันการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจไทยทุกแหง โดยเฉพาะ กฟผ. หลังจากการประสบความสําเร็จจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สาขาพลังงาน รวมทัง้ พรอมทีจ่ ะเดินหนา แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินธุรกิจทางดานสื่อสารของไทยตอไป
(หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 2547 : 1-2) ภายหลังจากคําปราศรัยดังกลาว กลุมคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจก็ไดออกเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยรวมกันจัดทํานโยบายแรงงานจํานวน 18 ขอ และไดจัดเวที
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เสนอเปนนโยบายใหพรรคการเมือง 4 พรรคคือ พรรคไทยรักไทย พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย และ
พรรคมหาชนรับไปบรรจุเปนนโยบายและนํามาเพื่อบริหารประเทศ เพื่อชวยเหลือผูใชแรงงาน และไดมี
การดําเนินการเคลือ่ นไหวคัดคานผานทางเว็บไซต
www. thaiserc.org (หนังสือพิมพมติชน,
2548 : 15) ถึงแมวากลุมตอตานจะมีการดําเนินการกดดันเพิ่มเติมอยางไร แตก็ยังไมเปนผล ภาครัฐยังคง
ไดมีดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป โดยเสนอวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแนวใหม โดยยกเลิกการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจในแตละรายรัฐวิสาหกิจโดยตรง หันมาตั้งโฮลดิ้งเพื่อถือหุนตามคลัสเตอร แลวซอนยอย
ออกเปนซับโฮลดิ้งอีกหลายยูนิตเขาจดทะเบียนในตลาดหุน และขายให
นักลงทุนตอไป โดยกลุม
ไฟฟา ประปา จะมีการแบงเปนหมวดหมู โดยแตละคลัสเตอรจะโยงกัน เปน การถือหุน โดยรัฐ (State
holding) โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100% เพื่อเปนการจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจใน การจัดกลุม ที่
มีการเกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยูในกลุมเดียวกัน เพือ่ ใหการวางยุทธศาสตรและการบริหารจัดการเปนไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น หลั ง จากนั ้น จะปรั บ โครงสร า งโฮลดิ ้ง ขนาดใหญ โดยการแยกเป น ซั บ โฮลดิ ง้ (Sub
Holding) ไปเข า ตลาดหลักทรั พย แหงประเทศไทย เพือ่ เปดทางใหเอกชนเขามาเปน ผูถือหุน แทน
(หนั งสื อ พิ ม พ โ พลต ทู เ ดย , 2548 : 13) ซึ ่งการกระทํ า ดั ง กล า วก็ ไ ด มีก ารต อ ต า นจากนั ก วิ ช าการ
(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2548 : 1 และ 4) และเครือขายไฟฟา-ประปา ไดนัดชุมนุมใหญอีกครัง้ ที่
หน าสํ า นั ก งานใหญ กฟผ. โดยมี กลุ ม เครื อ ขา ยไฟฟ า - 2 ประปา แสดงจุ ดยื น คั ด คา นการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจเขาตลาดหลักทรัพยทารัฐบาลทําประชาพิจารณกอนเดินหนา และย้ําวาหากมติประชาชน
ออกมาอยางไรพรอมที่จะยอมรับ (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2548 : 3) ตอมาฝายบริหารจึงไดเริ่มใช
กฎเกณฑที่เครงครัด และพยายามสรางภาพลักษณออกสูสาธารณะวา พนักงานสวนใหญไมเห็นดวยกับ
การคัดคานการแปรรูป กฟผ. โดยเริ่มจากการรื้อเวทีคัดคาน การลดปายและเพิม่ ปายสนับสนุนการแปร
รูป อีกทัง้ ประกาศไมใหรัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ เขามาใชบริเวณ กฟผ. พรอมทัง้ ออกบันทึกถึงผูบังคับบัญชาใน
ระดับตาง ๆ ใหชี้แจงและดูแลผูปฏิบัติงานในสังกัดไมใหเขารวม (หนังสือพิมพแนวหนา, 2548 : 9-10) ใน
ที ่สุ ด รั ฐ บาลก็ไ ด มี มติ ใ ห กฟผ. แปลงสภาพ เปน บริ ษัท จํ ากั ด มหาชน ในวั น ที ่ 24 มิ ถุน ายน 2548
หลังจากนั้นก็มีกระแสวิพากษวิจารณออกมาจากหลายฝาย เชน บทบาทของ ฝายคาน วุฒิสมาชิก
องคกรคุม ครองผูบริโภค นักวิชาการผูท รงคุณวุฒิลาออกจากคณะกรรมการรางพระราชบัญญัติปรังปรุง
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนการประทวงการตัดสินใจของรัฐบาล แตรัฐบาลก็ยังคงดําเนินขัน้ ตอนตาง ๆ ของการ
นํา กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่อง โดยพยายามอธิบายใหเห็นวาจะไมกระทบตอคาไฟฟา โดย
การให ปตท. นําสวนลดลวงหนามาลดคาเชื้อเพลิงให กฟผ. กอนเพื่อเปนการบรรเทาการขึ้นคาเอฟที การ
พยายามสรางหลักเกณฑการกระจายหุน ใหเปนทีย่ อมรับ 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
เหตุผ ลที่วา การออกก พรฎ. ดั งกลา ว เปน การออกกฎหมายที่ไมช อบของฝายรัฐบาล และขอใหศาล
ปกครองสูงสุดพิจารณาไตสวนฉุกเฉินเพื่อระงับการกระจายหุน กฟผ. เปนการชั่วคราว และศาลปกครอง
สูงสุด ก็ไดมีคําสั่งใหระงับการกระจายหุน กฟผ. ชั่วคราว เพือ่ ทําการไตสวนคดีเพิม่ เติม ทําใหเกิดความไม
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พอใจจากรัฐบาลและภาคตลาดทุน ที่ตองการให กฟผ. เขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตอยางไรก็
ดี หลังจากนั้นรัฐบาลจึงไดอนุมัติใหมี การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาขึ้นมาเพื่อใหการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการไฟฟามีความเปนรูปธรรมมากขึ้น ในระหวางทีร่ อศาลปกครอง
สูงสุดไตสวนคดี อยางไรเสีย การนําเสนอการแปรรูป กฟผ. ของรายการเมืองไทยรายสัปดาห ก็เปนอีก
ชองทางหนึง่ ในการเคลือ่ นไหวตอตานการแปรรูป กฟผ. ที่สงผลกระทบตอการดําเนินการแปรรูป กฟผ.
ไมน อย ซึ่งภายหลังจากรายการดังกลาวได ถูกถอดจากช อง 9 ก็ไดกลายเปนรายการเมืองไทยราย
สัปดาหสัญจร ซึง่ ไดไปดําเนินรายการตามสถานที่ตาง ๆ เชน หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวน
ลุมพินี โดยการเปดเผยประเด็นผลประโยชนทับซอนตาง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายการแปรรูป กฟผ.
ดวย ซึ่งก็ไดทําใหพนักงาน กฟผ. ที่ยังตองการตอสูเขารวมฟงรายการเปนจํานวนมาก และไดเกิดเปน
ความหวังครั้งใหมวาจะมีกระแสคัดคานการแปรรูป กฟผ. เกิดขึ้นอีกครัง้ ประกอบกับในขณะนัน้ ก็ไดเกิด
กระแสความไมพอใจตอการบริหารงานของรัฐบาลกระจายไปในภาคสวนตางๆ มากขึ้น ประกอบกับ
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ไดดําเนินการรณรงคตอตานการแปรรูป กฟผ. ไปตามสถานทีต่ าง ๆ เพื่อใหประชาชน
ตื่นตัวเรื่องการแปรรูปแลว ยังใชสถานที่แหงนี้สําหรับรวมกันของผูตองการตอตานประเด็นการแปรรูป
กฟผ. โดยใหความสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน ซือ้ ของที่ระลึก รวมลงนามคัดคาน สงโปสการด หรือ
บริจาค เปนตน ในที่สุดวันที่ 23 มีนาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําสั่งพิพากษาใหเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกา ทัง้ 2 ฉบับ (ศาลปกครองสูงสุด, 2549 : 4-57)
หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาลงมาใหยกเลิกฐานะของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
สงผลทําให บริษทั กฟผ. จํากัด (มหาชน) กลับไปสูการเปนรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง ซึ่งฝายรัฐบาลก็ยังคงยืนยัน
จะแปรรูป กฟผ. โดยการใชวิธีอื่นตอไป แตแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ก็ไดเกิดความผันผวนทาง
การเมือง รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ถูกทําการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแบบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และภาคประชาชนได ยื น่ เรื ่อ งต อ คณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อดําเนินการไตสวนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และรัฐมนตรีใน
คณะ ขอหาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการดําเนินการแปรรูป กฟผ. ใหเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
ซึ่ ง การกระทํ า ดั ง กล า ว ถื อว า เป น การป ดฉากการดํ าเนิ น การแปรรู ป กฟผ. ตามพระราชบั ญ ญั ติ ทุ น
รัฐวิสาหกิจฯ ที่ตอสูยืดเยื้อมากวา 6 ปลง
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
แมวาการแปรรูป กฟผ. รัฐบาลจะไดมีการนําเสนอเกี่ยวกับผลประโยฃนในดานตาง ๆ ที่จะ
ไดรับภายหลังจากแปรรูป กฟผ. ไปแลว แตกลุมผูตอตานก็มองวาการดําเนินการดังกลาวเปนการกระทําที่
ลุแกอํานาจในการตัดสินใจของภาครัฐ อีกทั้งการกระทําดังกลาวยังมีวาระซอนเรน เพือ่ ใหเกิดการผูกขาด
และครอบครองรัฐวิสาหกิจ อันนําไปสูก ารไดรับผลประโยชนทัง้ ทางตรงและทางออมจากการสรางมูลคา
มาเก็ตแคปในตลาดหลักทรัพย เพือ่ เก็งกําไรและการสะสมทุนทางเศรษฐกิจของนายทุน อีกทัง้ ยังนําเงิน
จากการขายหุนมาชดเชยฐานะทางการคลังที่ถูกนํามาใชในนโยบายประชานิยมตางๆ อันนํามาสูการหา
เสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไป
ซึ่งกลุมตอตานการแปรรูป กฟผ. ก็ไดมีการดําเนินการเคลือ่ นไหวทางการเมือง โดยการสราง
องคกรที่ในการนําการเคลื่อนไหวตอตานการแปรรูป กฟผ. การระดมทรัพยากรและการแสวงหาพันธมิตร
รวมใน การตอตานการแปรรูป กฟผ. การกําหนดยุทธศาสตรที่ใชในการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานการแปร
รูป กฟผ. ตลอดจนการสราง/รอโอกาสทางการเมืองเพื่อเปดโอกาสใหเอื้อตอการกระทําการของกลุมผู
ชุมนุม และสุดทายก็กลับมาใชอํานาจในระบบในการดําเนินการยุติการแปรรูป กฟผ. ในทีส่ ุด อันเปนแนว
ทางการเคลื่อนไหว ทั้งจากมิติภายในและภายนอกมาใชในกระบวนการเคลื่อนไหวตอตาน และจากการ
กระทําดังกลาวแสดงใหเห็นวาจากแนวคิดที่เปนการบริหารจัดการไดถูกลากเขามาสูมิติประเด็นทางดาน
การเมือง โดยการใชยุทธวิธีทางการเมือง ทั้งการระดมทรัพยากร กระบวนการจัดการองคกร การสราง
โอกาสทางการเมืองเพื่อเขามายุติการดําเนินการแปรรูป กฟผ. ของภาครัฐลง ซึง่ เมือ่ พิจารณาแนวคิด
พื้นฐานเดิมของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทีเ่ ปนแนวคิดที่เนนทางดานการบริหารและจัดการของภาครัฐ
ในการลดการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการของภาครัฐทีม่ ีตอรัฐวิสาหกิจ ไดถูกกลุม ผู
ตอตานสรางวาทกรรมการผูกขาดอํานาจในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ และการครอบครอง
รัฐวิสาหกิจของกลุมทุน เปนตัวชวยในการสรางจิตสํานึกรวมในการขับเคลื่อนการตอตานการแปรรูป
กฟผ. เพื่อไมใหการแปรรูป กฟผ. ประสบผลสําเร็จตามที่รัฐบาลไดหวังไว
ขอเสนอแนะ
1. ภาครั ฐ ควรแก ไ ขความขั ด แย ง ทางด า นความคิ ด เห็ น เกี ่ย วกั บ กระบวนการการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ
โดยการยอมรับความแตกตางทางดานความคิด ไมควรเรงรีบดวยการใชกฎหมายที่มีอยู เพราะกฎหมายที่
มีอยูอาจไมสามารถตอบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในแตละแหงไดอยางแทจริง
2. ภาครัฐควรปรับปรุงแนวคิด รูปแบบ และวิธีการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบใหม โดย
คํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดย
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขารวมหารือในการกําหนดแนวทางในแผนการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต
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ละแหง เผยแพรขา วสารทัง้ ทางตรงและทางออม เพือ่ แสดงถึงความโปรงใส และไมมเี จตนาในการแสวงหา
ผลกําไรจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3. ภาครัฐควรออกกฎหมายใหมเพื่อบังคับใชเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยแบงเปน
รายรัฐวิสาหกิจ และใหทําประชาพิจารณกอนการดําเนินการออกกฎหมายและการดําเนินการแปรรูป
เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนโดยรวมกอนดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
การแปรรูปรัฐวิส าหกิจ ถื อไดวาเปน เครื่องมือในการพัฒนารัฐวิส าหกิจ อีกประเภทหนึ่งใน
การกระตุ น ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ดั ง นั น้ ข า พเจ า จึ ง ขอเสนอให ผู ที ่ส นใจในกรณี ก ารแปรรู
รัฐวิสาหกิจ ศึกษาวิจัยถึงรูปแบบและวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยแนวคิดธรรมาภิบาลเปนตัวชวย
ในการนํ า เสนอหรื อสรา งแนวทางการแปรรูป รัฐ วิส าหกิจ แบบใหม ที่ตองคํานึงถึงการมีสว นรว มของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน ไมจํากัดวงเพียงแครัฐบาลและกลุม ผลประโยชนอยางที่
ผานมา เพือ่ ทีจ่ ะสามารถใชเครือ่ งมือดังกลาว ในการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ เศรษฐกิจ และ
ประเทศตอไป
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สิทธิของเด็กตางดาวในการจัดบริการสาธารณะดานการศึกษาของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
The Rights of Aliens’ Children to Public Services in Education Provided by the
government and Local Administrations.
สุภาพร ศรีธนัญชัย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทคัดยอ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามหลักเกณฑการจัดบริการสาธารณะ ผูใหขอมูลคือ ผูอ ํานวยการสว น
บริหารการศึกษา สํานักการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย และเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสัมภาษณแบบ
กึ่งโครงสราง
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะที่ตองครอบคลุมในเรื่องของ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ขั ้น พื ้น ฐานให แ ก ป ระชาชนทั้ง ภายในและภายนอกประเทศตามหลั กเกณฑ ข องการ
จัดบริการสาธารณะ ทัง้ นีร้ ัฐไดเปดโอกาสใหเด็กตางดาวเขาศึกษาในโรงเรียนของไทยและมอบสิทธิ
ทางการศึกษาใหแกเด็กตางดาว โดยจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว รวมถึงสิทธิการจดทะเบียนเกิด
แกเด็กตางดาวที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําสําคัญ: การจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษา, สิทธิทางการศึกษา, สํานักการศึกษา

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
แหลงทีแ่ นน อนของคนย ายถิน่ จึ งไม ปรากฏจํานวนแรงงานตางดาวที่ชัดเจนแนน อน มีเพียงรายงาน
การศึกษาของศูนยวิจัยการยายถิน่ แหงเอเชีย (เครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ: ออนไลน) ระบุวา
ในป 2547 จํานวนของคนยายถิ่นจากประเทศเพือ่ นบาน ไดแก พมา ลาว และกัมพูชา ประมาณ 2 ลาน
คนที่เขามาอาศัยอยูและทํางานอยูในประเทศไทย สําหรับเด็กตางดาวหรือผูติดตามของคนยายถิ่น มีเพียง
สถิติของการจดทะเบียนครอบครัวแรงงานตางชาติไรฝมือ พบวามีเด็กอายุ 0-15 ป จํานวน 93,082 คน
เด็กตางดาวเขามาในประเทศไทย จากการติดตามครอบครัวที่เขามาอาศัยและทํางานในประเทศ
ไทย เนื่องจากความขัดแยงภายในประเทศเดิมของผูยายถิ่น รายไดและสวัสดิการจากนายจางที่สูงกวา
ประเทศตน และอาชีพทีม่ ีใหเลือกหลากหลาย ในขณะทีป่ ระชากรไทยมีการเลือกทํางานที่ไมใชกําลัง
แรงงานมาก (Jason Szep, 2010: online) เปนตน ทั้งนีเ้ ด็กตางดาวบางสวนเกิดในประเทศไทย รัฐบาล
จึงไดใหสิทธิพักพิงแกเด็กตางดาวทีไ่ ดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการถาวร ชั่วคราว และ
ชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ เด็กตางดาวที่ไดรับการสํารวจเปนบุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียน เด็กตางดาวที่
เปนผูหลบหนีภัยจากประเทศพมาและเด็กตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมาย
ประเทศไทยถือเปนหนึง่ ใน 15 ประเทศที่มีจํานวนเด็กวัยประถมทีไ่ มไดเขาเรียนมากที่สุดในโลก
โดยรวมกันแลวพบวามากกวาครึง่ ของเด็กวัยประถมศึกษาทีไ่ มไดเขารับการศึกษาในประเทศดังกลาว
(UNESCO, 2010: online) รัฐบาลจึงไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548
ไดเปดโอกาสทางการศึกษาแกเด็กและบุคคลทีไ่ มมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
สามารถเข า เรี ย นในสถานศึ กษาได โดยไม จํ ากั ดระดั บ การศึ กษา ประเภทของการศึก ษา หรื อพื ้น ที ่
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ: ออนไลน)
เงินอุดหนุนสนับสนุนทางการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวใหแก
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหแกกลุมบุคคลที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย ตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกับคาใชจายรายหัวที่จัดสรรใหแกเด็กไทย
นอกจากนี้ สถานศึกษาตองมอบหลักฐานทางการศึกษา หรือเอกสารอันเปนหลักฐานทางการศึกษาของ
นักเรียนนักศึกษา ไดแก ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําชั้น บัญชี
เรียกชื่อ ใบสงตัวนักเรียนนักศึกษา หลักฐานแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน หรือเอกสารทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบนี้
การศึกษาตอของนักเรียนตางดาวทีจ่ บจากศูนยการเรียน หรือโรงเรียน (ชั่วคราว) ในการเขาเรียนตอใน
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ) นั้นสามารถทําได
ปจจุบันประเทศไทยมีบุคคลไรสัญชาติอยูประมาณ 2 ลานคน ในจํานวนนีป้ ระกอบดวยกลุมชาติ
พันธุที่อาศัยอยูในภาคเหนือประมาณ 400,000 คน ในแตละปมีเด็กประมาณ 40,000 คนหรือคิดเปนรอย
ละ 5 ที ่ไ ม ได ขึ้น ทะเบี ย นเกิ ด และในป จ จุบัน มีเด็ก ประมาณ 1 ลานคน ไมมีเอกสารเกี่ย วกับ การเกิ ด
(สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว: ออนไลน)
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ทัง้ นีก้ ฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาเด็กทุกคนทีเ่ กิดในประเทศไทยมีสิทธิที่จะไดรับการจด
ทะเบียนเกิดและไดรับสูติบัตร แมวาพอแมไมใชคนไทย หรือไมมีสถานะทางกฎหมายที่ถูกตองก็ตาม เด็ก
เหลานั้นสวนใหญเปนเด็กยากจน เด็กกลุมชาติพันธุ เด็กที่เปนลูกของแรงงานตางดาว การไมมีสูติบัตรอาจ
ทําใหเด็กไมไดรับสิทธิตางๆที่พึงมี เชน การรักษาพยาบาลฟรี สวัสดิการสังคมตางๆ และอาจถูกจํากัดการ
เดินทางออกนอกเขตอําเภอที่พวกเขาอาศัยอยู ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้การทีไ่ มมีเอกสารใดๆ ระบุตัวตนทําใหเสี่ยงตอการตกเปน เหยื่อการคามนุษยและถูกแสวง
ประโยชนไดงายขึน้ และเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะรองเรียนเมือ่ ถูกละเมิดสิทธิ จากการสํารวจแรงงานเด็กในไทย
ขององคการแรงงานระหวางประเทศพบวา รอยละ 35 เปนเด็กมีอายุต่าํ กวา 15 ปและการใชแรงงานเด็ก
จัดอยูในงานรูปแบบที่เสี่ยงและอันตรายตอชีวิตของเด็ก (ILO, 2008: online)
ในป พ.ศ. 2551 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ไดมีมติใหมี
การจดทะเบี ยนลูกแรงงานต า งด าวอายุไมเกิน 15 ป ซึ่งบิดามารดาของเด็กเหลานีไ้ ดจ ดทะเบียนกับ
กรมการปกครอง เพื่อเหตุผลดานมนุษยธรรม และในอดีตไดเคยจดทะเบียนใหเด็กเหลานี้เปนผูติดตาม
แตเนื่องจากการจดทะเบีย นแรงงานตางดาวในป พ.ศ. 2551 ไมไดมีการจดทะเบียนผูติดตาม เพราะ
ตองการปดชองการรับแรงงานตางดาวใหเล็กลง แตอาจมีผลกระทบตอเด็กเหลานี้ ที่จะถูกผลักดันออก
นอกประเทศ ขณะทีพ่ อและแมยังทํางานอยูใ นประเทศไทย (ศูนยปฏิบัติการตอตานการคามนุษยมูลนิธิ
กระจกเงา: ออนไลน)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การสั่งใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ได
สัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย ซึง่ ในกรณีบุตรของคนตางดาว กลุม
เด็กและบุคคลทั้งทีก่ ําลังเรียนอยูในสถานศึกษาและจบการศึกษาแลว แตไมมีสถานะที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย หากมีคุณสมบัติตามทีป่ ระกาศกําหนดใหยืน่ คํารองขอลงรายการ
สั ญชาติ ไ ทย หากไม มีคุ ณสมบั ติ ดังกล า ว ใหนําเข าสูกระบวนการพิจ ารณากําหนดสถานะภายใต
ยุทธศาสตรการจัดการปญหา สถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2548 ตามสถานะของบิดาและมารดา (ประชาไท: ออนไลน)
อยางไรก็ตามการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เนนให
ความสํ า คั ญ การบริ ก ารสาธารณะทางด า นการศึ ก ษา ทั ้ง ที ่เ ป น เด็ ก ไทยและเด็ ก ต า งด า ว ย อ มเป น
สถานศึกษาที่มีความพรอมในการบริการสาธารณะทางดานการศึกษาและดานอื่นๆแกเด็ก ซึ่งผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการจัดบริการสาธารณะคือ รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญและเล็งเห็น
ถึงปญหาในการที่เด็กตางดาวไมไดรับโอกาสทางการศึกษา และหาทางแกปญหาโดยใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกเด็กตางดาวเหลานั้น เพื่อใหไดรับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิที่เด็กตางดาวควรจะไดรับ
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทีเ่ ปนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยูใน
ความดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานเขตพื ้น ทีก่ ารศึ ก ษา เชี ย งใหม เขต 1 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีจํานวนเด็กตางดาวมากที่สุดคือ โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปา
ครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวนนักเรียนทัง้ หมด 557 คน เด็กตางดาวมีจํานวน 300 คน และ
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจํานวนเด็กตางดาวมากทีส่ ุด คือ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน
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นักเรียนทั้งหมด 400 คน เด็กตางดาวมีจํานวน 200 คนโดยประมาณ ซึ่งทั้งสองโรงเรียนจะใหเด็กตางดาว
เรียนรวมกับเด็กไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนเทศบาล
วัดปาแพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประโยชนของการวิจัย

1. เพิ่มองคความรูเ กี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาแกเด็กตางดาวของโรงเรียน
ชุมชนบานครกนอยตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนเทศบาลวัดปา
แพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแนวทางนําไปปรับใชในการบริหาร
ของโรงเรียนได
2. สรางความเขาใจและเกิดการตระหนักตอผูท ี่มีสวนเกีย่ วของการจัดบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยตําบลหนองปาครัง่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
และโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แกนักเรียนตางดาว

ขอบเขตการวิจยั
บทความชิ้นนี้เปนสวนหนึง่ ของงานวิจัยเรื่องการจัดบริการสาธารณะทางดานการศึกษาแกเด็ก
ตางดาวของโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึง่ ศึกษาในเฉพาะพื้นทีโ่ รงเรียน
ชุมชนบานบวกครกนอยตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และผูว ิจัยไดศึกษาถึงนโยบายทางดานการศึกษาในสมัย
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูใหขอมูล
•
•
•

ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา สํานักการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่สถานที่ทําการสัมภาษณ โดยขอ
ความ ร ว มมื อ จากครู ผู ส อน (ผู ให ขอมูล ) ในการติดต อสัมภาษณและทําการนัดหมายสั มภาษณ
ผูอํานวยการ โรงเรียน ตามวันและเวลาที่ทางผูอํานวยการโรงเรียนสะดวก

สรุปผลการวิจัย
โรงเรี ย นชุ ม ชนบ า นบวกครกน อ ยและโรงเรี ย นเทศบาลวั ด ป า แพ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ในการรับเด็กที่ไมมีสัญชาติไทยและเด็กที่ไมมีหลักฐาน
ทางทะเบี ย นราษฎรเข าเรี ย นในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะมีแบบฟอรมในการรับ สมัครเด็กเพื่อ
นําไปใชเปนหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งในการรับสมัครทางโรงเรียนจะทําการสอบถามอายุของเด็ก ทักษะ
การฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย พื้นฐานการเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดเด็กเขาชั้นเรียนที่เหมาะสม
เนื่องจากเด็กบางคนเคยเรียนหนังสือจากประเทศเกิดของตนมากอนหนาที่จะทําการติดตามผูปกครองเขา
มาทํางานในประเทศไทย ในกรณีที่เด็กมีอายุเยอะแตไมเคยเขาเรียนมากอน ทางโรงเรียนจะจัดใหเด็กเริม่
เรียนที่ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อเตรียมความพรอมและปรับพื้นฐานการเรียนใหแกเด็ก
โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยจะมีการคัดกรองเด็กทีม่ ีปญหาทางดานการเรียนโดยจะใชแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (The Strength and Difficulties Questionnaires : SDQ) แบบคัดกรอง
นั ก เรี ย นที ่ภ าวะสมาธิ สั ้น บกพร อ งทางการเรี ย นรู  และออทิ ซึ ม (KUS-SI
Rating
Scales:
ADHD/LD/Autism (PDDs)) และแบบฝกการเขียนการอานตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
กรณีที่พบวาเด็กมีพัฒนาการดานการเรียนที่ชาในบางวิชาหรือมีความบกพรองทางการเรียนรู ครูจะมีการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) เพื่อจะมีการ
จัดทําแผนใหเหมาะสมในสวนที่เด็กมีความบกพรองทางการเรียนรูวิชานั้นๆ สวนเด็กที่มีผลการเรียนอยูใน
ระดับกลางถึงต่ํา ครูจะทําการสอนพิเศษเพิ่มเติมและใหเพื่อนทีเ่ รียนเกงมาชวยสอนดวย และในการสอบ
O-Net ทางโรงเรียนจะทําการออกเลขประจําตัวใหเด็กตางดาวเพื่อใชในการสอบวัดความรูดวยเชนกัน
การสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและแผนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนชุมชน
บานบวกครกนอยและโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพงไดมีการอบรมเทคโนโลยีโดยใชแท็บเล็ต (Tablet) เปน
สื ่อ การเรี ย นการสอนให แ ก นั ก เรี ย นและครู ทางเทศบาลนครเชี ย งใหม ยั ง ได จั ด สร า งห อ งทดลอง
วิทยาศาสตร และหอง Sound lab เพือ่ สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของเด็ก รวมถึงการทํากิจกรรม
การแขงขันประกวด การแสดงความสามารถในดานตางๆที่ทางโรงเรียนเปดโอกาส สนับสนุนและสงเสริม
เด็กอยางเต็มที่
ในการจัดทําหลักสูตรทองถิน่ โรงเรียนไดสอบถามนักเรียนถึงความตองการหรือสนใจที่จะเรียน
ในเรื่องใด จากนัน้ ทางโรงเรียนมีการประชุมโดยเชิญ ปราชญชาวบาน และเจาอาวาส เนือ่ งจากสวนใหญ
โรงเรียนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม จะอยูบ ริเวณใกลเคียงกับวัด และรวมกัน
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จัดทําหลักสูตรทองถิ่นตามที่เด็กสนใจ เพื่อใหเด็กมีความรูและสามารถนําความรูที่เปนภูมิปญญานั้นไปใช
ใหเกิดประโยชนและสรางอาชีพในอนาคตได เชน โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง มีการจัดทําอาหารวาง
ประดิษฐดอกไมจันทน เพื่อใชในงานฌาปณกิจศพ ซึ่งจะมีรายไดใหแกเด็ก โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย
มีการเรียนการสอนตีกลองสะบัดชัย โดยมีพอครูมานพ หรือนายมานพ ยาระณะ ทีไ่ ดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน - ชางฟอน) พ.ศ.2548 เปนตน
(วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม: ออนไลน)
การที่ชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนัน้ ไมไดมีเฉพาะในประเทศไทย ที่
เล็งเห็นถึงความสําคัญของชุมชน งานวิจัยในตางประเทศก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้เชนกัน พอลลอซซี่
(Pollozzi, 1981 : 1481-A) ไดวิจัยรูปแบบของชุมชนในการเขาไปมีสวนรวมการทํากิจกรรมของโรงเรียน
ในท อ งถิ ่น เพื ่อ ให เ ด็ ก ได รั บ ความรู ค วามสามารถตามที ่เ ด็ ก ต อ งการและควรได รั บ และโรบิ น สั น
(Robinson, 1992 : 746) ไดศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาและการพัฒนาชุมชน ที่ปราชญ
ท องถิ ่น ควรเข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด การศึกษาเพื่อแกปญ หาความตองการทางดานการศึกษาของ
นักเรียนและชุมชนไดอยางเหมาะสม
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดจัดโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิน่ (School Based
Management for Local Development : SBMLD) โดยจัดสรรงบประมาณ ใหแกโรงเรียนทีเ่ ขารวม
โครงการ และมีการจัดประกวดโครงการ โรงเรียนที่ชนะการประกวดจะไดรับรางวัลและงบประมาณเพือ่
นํ า ไปพั ฒ นาแผนและกิ จ กรรมในโครงการนี ้ ซึ ่ง โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ป า แพ ง ได เ ข า ร ว มโครงการใน
ปงบประมาณ 2554 จํานวน 24 โครงการและปงบประมาณ 2555 จํานวน 2 โครงการ มีระดับความพึง
พอใจของเด็ก เยาวชน ประชาชนที่เขารวมโครงการอยูในระดับดีมาก
นอกจากสิทธิทางการศึกษาที่เด็กตางดาวจะไดรับจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ทําการ
จัดการศึกษาใหแกเด็กตางดาวแลว เด็กตางดาวที่ศึกษาโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไดรับ
การสํ า รวจทะเบี ย นประวั ติ แ ละเอกสารแสดงตนในกลุ ม ชนกลุ ม น อ ยหรื อ กลุ ม ชาติ พั น ธุ จ าก
กระทรวงมหาดไทย ที่ไดมีการออกประกาศสั่งใหบุคคลซึง่ ไมมีสัญชาติไทย ทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยโดย
บิดาและมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย
ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม มีหนาทีใ่ นการออกทะเบียนประวัติใหแกเด็กตางดาวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ดังนั้นเด็กตางดาวที่ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ที่ไมไดขึ้นทะเบียนประวัติ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจะทําการสํารวจและรวบรวมรายชือ่ ของเด็กตางดาว และทําการ
สงรายชื่อมาที่สํานักการศึกษา ทางสํานักการศึกษาจะนํารายชื่อของเด็กตางดาวประสานไปยังสํานักการ
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
บริการสาธารณะเปนกิจการทีอ่ ยูในอํานาจการจัดทําของรัฐ แตตอมาเมือ่ มีการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขึน้ จึงไดมีการมอบบริการสาธารณะบางประเภทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไป
จัดทํา หรือในบางกรณีรัฐ (สวนกลาง) อาจรวมกันจัดทําบริการสาธารณะกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได โดยมีหลักเกณฑการจัดบริการสาธารณะอยู 3 หลักเกณฑดังนี้
หลักวาดวยความเสมอภาค เปนหลักที่สําคัญประการแรกในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้
เนื่องจากการที่รัฐเขามาจัดทําบริการสาธารณะนั้น รัฐมิไดมีจุดมุงหมายที่จะจัดทําบริการสาธารณะขึ้นเพื่อ
ประโยชนของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดทําเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจะไมมีลักษณะเปนบริการ
สาธารณะ ประชาชนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจาการบริการสาธารณะอยางเสมอ
หลั ก ว า ด ว ยความต อ เนื ่อ ง เนื อ่ งจากบริ ก ารสาธารณะเป น กิ จ การที ่มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ
ประชาชน ดั ง นั ้น หากบริ ก ารสาธารณะหยุ ด ชะงั ก ลงไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดก็ ต าม ประชาชนผู ใ ช บ ริ ก าร
สาธารณะยอมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายได ดวยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงตองมีความตอเนือ่ งใน
การจัดทํา
และหลักวาดวยการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง บริการสาธารณะนัน้ จะตองสามารถปรับปรุงแกไขได
ตลอดเวลาเพือ่ ใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนในทางปกครองทีจ่ ะรักษาประโยชนสาธารณะ
รวมทั้งเพื่อปรับปรุงใหเขากับวิวัฒนาการของความตองการสวนรวมของประชาชนดวย (นันทวัฒน บรมา
นนท, 2552 : 44-52)
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดมีการดําเนินงานในการจัดการศึกษาแกเด็กตางดาว เปนไป
ตามหลักเกณฑการจัดบริการสาธารณะ ดังนี้
เด็กตางดาวที่เรียนในโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยและโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง ไดรับสิทธิ
เทาเทียมกันเชนเดียวกับเด็กไทย ในเรือ่ งของการจัดสรรคาใชจายรายหัวใหแกเด็กตางดาว อาทิเชน คา
เลาเรียน อุปกรณการเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาที่ชวยเหลือเด็กตางดาวที่มีฐานะยากจน รวมถึง
การทํากิจกรรม การแขงขันประกวด การแสดงความสามารถตางๆ ที่โรงเรียนไดเปดโอกาสใหเด็กตางดาว
ไดเขารวมและแสดงความสามารถของเด็กออกมา เพือ่ ในอนาคตเด็กตางดาวบางสวนทีต่ องการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นไป จะไดนําความรูและความสามารถนั้นใหเปนประโยชนแกตนเอง
ทางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดโครงการ กิจกรรม สงเสริมการเรียนการสอน
จัดสรรงบประมาณในการสรางแหลงเรียนรู อาคาร หองเรียน ครูและบุคลากร คาเลาเรียน อุปกรณการ
เรียน และชุดนักเรียนใหแกเด็กนักเรียนตอเนือ่ งทุกป และเพื่อรองรับจํานวนของเด็กตางดาวที่ปจจุบันมี
ความตองการที่จะเขารับการศึกษาในโรงเรียนของไทยเพิ่มมากขึ้น จากงานวิจัยของขวัญชีวัน บัวแดง
(2554) ที่พบวา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทีเ่ ปดโอกาสใหบุคคลทีไ่ มมีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติใหเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐไทยได สงผลใหจํานวนของทายาทของผูยาย
ถิ่นเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐไทยเพิ่มมากขึ้นทุกป
ในส ว นของการสอนพิ เ ศษเพิ ่มเติม ใหแ กเ ด็ก ตา งด าวที่มีผ ลการเรี ย นอยูในระดั บ ต่ํ านั้ น เดิ ม
เทศบาลนครเชียงใหมเคยจัดสอนพิเศษใหแกเด็กตางดาวทีต่ องการศึกษาตอในชัน้ มัธยมปลาย หรือสาย
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

403

-

อาชีพ แตเนื่องจากความไมพรอมของตัวเด็ก สภาพครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลเอา
ใจใสของครอบครัว เทศบาลนครเชียงใหมจึงยกเลิกการจัดสอนพิเศษไป และเพือ่ ไมใหการศึกษาของเด็ก
ตางดาวไมตอเนื่อง ครูและเพื่อนที่มีผลการเรียนอยูในระดับดีจะชวยสอนเสริมเพิ่มเติม
การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รท องถิ ่น เพื ่อนํ ามาปรับ ใช ใ นการเรี ย นการสอน นอกเหนื อจากหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนัน้ เปนหลักสูตรทีเ่ ปนไปตามความตองการและความสนใจของเด็กที่
ตองการจะศึกษาและเรียนรูในเรื่องทีเ่ ขาสนใจ และยังสามารถนําความรูท ี่เปนภูมิปญญานั้นไปใชใหเกิด
ประโยชน และสรางอาชีพไดในอนาคตอีกดว ย และการทีก่ รมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ไดจัด
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่นนั้น ก็เปนโครงการที่ทําใหเด็ก เยาวชน ชุมชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
รวมกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการสํารวจพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก
จากการสํารวจและสอบถาม ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักการศึกษาของเทศบาลนคร
เชียงใหม พบวาแนวโนมของเด็กตางดาวที่มีความประสงคจะเขาศึกษาในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
และผู ป กครองของเด็กต างด าวก็ มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของรัฐ และองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นแกบุตรหลานของเขา และผูปกครองยังใหความรวมมือในการประชุมผูป กครองและเสนอความ
คิด เห็ น มาโดยตลอด ซึ ่งบางครั ้งผู ป กครองตางดาวยังสื่อสารภาษาไทยไดไมถนัด ทางรัฐ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีการสอนภาษาไทยใหแกผูปกครองและเด็กตางดาว เพราะผูปกครองไมเขาใจใน
ภาษาไทยทําใหไมสามารถชวยเหลือบุตรหลานทําการบานได และควรมีการสอนภาษาที่เปนประเทศบาน
เกิดให แกเด็กตางดาว รวมถึงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ จะไดไมห ลงลืมรากเหงาของตนเองและสรางความ
ภาคภูมิในรากเหงาของตนเอง ซึง่ จากงานวิจัยของเปรมใจ วังศิริไพศาล (2550) พบวา การจัดการศึกษา
ในระบบของโรงเรี ย นรั ฐ ชว ยให เ ด็กเรี ย นรูภาษาไทยและวัฒ นธรรมไดดี แตยังขาดการเรีย นรูภ าษา
ประเทศบานเกิดของเด็กตางดาว
ส ว นเรื อ่ งของสิ ท ธิ ที ่จ ะได รั บ การขึ ้น ทะเบี ย นเกิ ด และสู ติ บั ต ร เด็ ก ต า งด า วก็ ไ ด รั บ สิ ท ธิ นั ้น
เชนเดียวกับเด็กไทย เพื่อรักษาสิทธิพื้นฐานตางๆที่เด็กตางดาวควรไดรับ และปองกันในเรื่องของขบวน
การค ามนุ ษ ย การล ว งละเมิ ด ทางเพศ อี ก ด ว ย ซึ ่ง ทางรั ฐ ต องอธิ บ าย ให ค วามรู แ ละความเข า ใจแก
ประชาชนไทย ถึงการขึ้นทะเบียนเกิดและการไดรับสูติบัตร รวมถึงเรื่องการใหสัญชาติของเด็ก เพือ่ ไมให
เกิดขอโตเถียงในการใหสัญชาติไทยและสัญชาติของพอแมเด็ก และการจดทะเบียนเกิดของเด็กตางดาว
รัฐควรมีการสํารวจขึน้ ทะเบียนการเกิดแกเด็กตางดาวอยางตอเนื่อง เพือ่ เปดโอกาสทางการศึกษาใหแก
เด็กตางดาว เพราะเด็กตางดาวมีสิทธิและโอกาสที่จะไดรับตามสิทธิมนุษยชน ซึง่ การสํารวจขึ้นทะเบียน
เกิดนั้นเปนผลดีแกเด็กในการดํารงชีวิต
ทางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงตองมีการปฏิบัติเรื่องการสํารวจขึ้นทะเบียนเกิดใหแก
เด็ ก เหล า นี ้ต อ เนื อ่ งทุ ก ป ซึ ่ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกฤตยา
อาชวนิ จ กุ ล (2554) ที ่พ บว า
กระทรวงมหาดไทยไดเริ่มสํารวจบุคคลที่ไมมีสถานะบุคคล หรือคนไรรัฐ/ไรรากเหงา โดยเริม่ จากการ
สํ ารวจจํ า นวนนั กเรี ย นนั กศึ กษาที ่ไม มีห ลักฐานทางทะเบีย นราษฎรหรือไมมีสัญ ชาติไทย รว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพื่อใชเปนขอมูลจัดทําเลขประจําตัว 13 หลักดวยที่
ขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 0 โดยการสํารวจก็ยังทําอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับงานวิจัย
ของขวัญชีวัน บัวแดง (2554) พบวา ทางกระทรวงมหาดไทยจัดทําฐานขอมูล (เลขประจําตัว 13 หลัก)
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ทายาทของผูยายถิ่น ทําใหมีสถานะที่สามารถอยูในประเทศไทยไดมั่นคงมากขึ้นและไดรับการคุมครองใน
เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ในการปรับเปลีย่ นการจดทะเบียนเกิดของเด็กตางดาว จากกรณีทีค่ ณะกรรมการบริหารงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง ไดมีมติใหมีการจดทะเบียนลูกแรงงานตางดาวอายุไมเกิน 15 ป ดังนั้นแรงงานตาง
ดาวตองทําการยอมรับในมติของคณะกรรมการบริหารงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เรือ่ งการจดทะเบียน
ลูกแรงงานตางดาว ที่มีผลกระทบตอชองทางการรับแรงงานตางดาวเขาทํางาน เพื่อบุตรของแรงงานตาง
ดาวจะไดอาศัยอยูใ นประเทศไทย เพราะการทีไ่ มจดทะเบียนลูกแรงงานตางดาว เด็กอาจถูกผลักดันออก
นอกประเทศ ในขณะที่พอแมยังทํางานอยูในประเทศไทย
การสํ า รวจทะเบี ย นประวั ติและเอกสารแสดงตนในกลุมชนกลุม นอยหรือกลุมชาติพัน ธุจ าก
กระทรวงมหาดไทย ในการใหสัญชาติไทยนั้นแกบุคคลทีเ่ ปนชนกลุม นอยหรือกลุมชาติพันธุเปนเรื่องที่มี
ผลดีในการดํ ารงชี วิตของบุคคลนั้นในประเทศไทย และยังมีผลตอการทํางานที่นายจางของไทยจะได
แรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย สวนผลเสียนั้น อาจมีผลกระทบถาทางรัฐไมมีการใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนสังคมไทย ดังนัน้ รัฐตองอธิบาย ใหความรู ทําความเขาใจตอสังคมไทยถึงการใหสัญชาติไทยแก
บุคคลเหลานี้ดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการทําหลักสูตรภาษาที่เปนประเทศบานเกิดของเด็กตาง
ดาวเพิ่มเติม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมใหแกเด็กตางดาว
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
•
การวิจัยครั้งตอไปควรมีการพิจารณาถึงปจจัยทีม่ ีผลตอการจัดบริการสาธารณะของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
•
ควรมี ก ารวิ จั ย ต อ เนื ่อ งโดยทํ า การวิ จั ย เพิ ม่ เติ ม ในการจั ด บริ ก ารสาธารณะด า นอื ่น
นอกเหนือจากบริการสาธารณะดานการศึกษา
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย จัง ยัดสงขลาSocio-Economic Change of Local Communities
around the Thailand-Malaysia Gas Separation Plant, Songkhla
ภาณุมาศ ทองชะนะ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: Tpanumas@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชุ ม ชน รอบโรงแยกก๊ า ซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ผลการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 2 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ
ของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงจากการทาเกษตรกรรมเป็นอาชีพรั บจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
รับจ้ างทั่ว ไป ซึ่งการเปลี่ย นอาชีพของชาวบ้านส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านมีการเปลี่ ยนแปลงไปด้ว ย
นอกจากนี้การศึกษา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายจ่าย หนี้สิน การถือครองที่ ดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ด้านสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การย้ายถิ่น การศึกษา และความขัดแย้งในชุมชนที่มี
ความรุนแรง ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนกับฝ่ายที่คัดค้านการก่อสร้าง ส่วนประเด็นการออมเงิน ไม่ปรากฏ
การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในชุมชน
คาสาคัญ 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
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

408

-

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.

บทนา
โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ไ ทย มาเลเซี ย จั ง หวั ด สงขลา เป็ น โครงการ -ตามประกาศของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กาหนดให้ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนดาเนินการก่อสร้างโครงการ โดยบริษัท ทรานส์ไทย )ประเทศไทย( มาเลเซียจากัด เจ้าของโครงการ ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่จัดทา
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ในปี พ .ศ .2541 การศึ ก ษาในประเด็ น ด้ า นสั ง คมได้
ทาการศึกษาระดับหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี กิโลเมตร รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ โดยพื้นที่ทาการศึกษาใน 5
ขณะนั้นคือ บริเวณบ้านโคกสัก ตาบลสะกอม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็น
ที่ตั้งของโครงการ
ผลการพิจ ารณา )ร่ า ง( รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ ไม่เห็นชอบ )ร่าง( รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ประเด็น 9 และที่ประชุม
คณะกรรมการผู้ชานาญการ ครั้งที่ 1/2545 มีมติยืนยันไม่ผ่านความเห็นชอบ )ร่าง( รายงานฉบับดังกล่าว
จึงถือได้ว่ากระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวนี้ ได้ยุติ
ลงอย่างสิ้นเชิง )ชาคริต โภชะเรือง, ปิยะโชติ อินทรนิวาส และถนอน ขุนเพ็ชร์, 2548 : 227-239(
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ .ศ.พฤษภาคม พ 102545 รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ให้เดินหน้าก่อสร้างโครงการ
โดยเปลี่ ย นจุ ดก่อสร้ างโครงการ ห่างจากจุดเดิมที่ ได้ ทาการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมแล้ ว ออกไป
ประมาณ 4.กิโลเมตร ไปก่อสร้างบริเวณ 8 บ้านในไร่ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยไม่
จาเป็นต้องทาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่

ยัตถุประสงค์การยิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่คาดย่าจะได้รับ
การศึกษาทาให้ทราบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รอบโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา และสามารถนาผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตลิ่งชันและสะกอม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
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ขอบเขตของการยิจัย
การศึกษานี้ ทาการศึกษาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ
รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสังคม ได้แก่ การ
ย้ายถิ่น และการศึกษา ที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
โดยทาการศึกษาประชากรที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัด
สงขลา โดยครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกสัก บ้านหัวนอน บ้านจีน บ้านชายคลอง บ้านสะกอม
บนลาน ของตาบลสะกอม บ้านตลิ่งชัน บ้านในไร่ และบ้านวังงู ของตาบลตลิ่งชัน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป และต้องอาศัยอยู่ในชุมชนมาไม่ต่ากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548-2556

ยิธีดาเนินการยิจัย
การศึก ษานี้ เป็ น การวิจั ย เชิ ง คุณ ภาพ ผู้ วิ จั ยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ )Geographic
Information System: GIS( เพื่อศึกษาหาหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รองโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ
จากนั้นจึงทาการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของชุมชนดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีพ )พ.ศ. 2545-2554( ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน )พ.ศ. 2546-2554( และข้อมูลการย้ายถิ่น ของ
ประชาชนในชุมชน )พ .ศ .2540-2554( เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชนตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง
โครงการจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussionเพื่อตรวจสอบความ )
ถูกต้องของข้อมูล ทุติยภูมิดังกล่าว และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลอย่างเจาะจง )Purposive Sampling( โดยกาหนดลักษณะร่วมกัน
)Control Characteristics( บางประการ เพื่อให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะเหมือนกัน และกาหนดลักษณะ
ต่าง )Break Characteristics( บางประการ เพื่อให้ผู้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะที่หลากหลาย จากนั้นจึงใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview )เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลจากการแนะนาต่อๆ กันไป )Snowball Sampling( การวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จาแนกชนิดข้อมูล การลงรหัสข้อมูลแบบอุปนัย และวิเคราะห์ข้อมูล
แบบอุปนัย

สรุปผลการยิจัย
การศึกษาพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 2
มิติ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
1. การประกอบอาชีพของประชาชน
เดิมชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงชายฝั่งเป็นหลัก
“เกษตรกรรมที่ชุมชนจะทานา ทาสวน และทาไร่” ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณชายทะเลจะประกอบอาชีพ
ประมงชายฝั่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ ส่วนชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของ
ตนเองจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
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ปั จ จุ บั น ชาวบ้ า นที่ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมและประมงชายฝั่ ง รอบโรงแยกก๊ า ซ
ธรรมชาติฯ เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือรับจ้างตามโรงงานต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากผลผลิต
ทางการเกษตรและประมงให้ผลตอบแทนน้อย ไม่คุ้มกับการลงทุน โดยเฉพาะการทาเกษตรกรรมบริเวณ
รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ปัญหาที่พบ เช่น “ต้นยางพาราถ้าไปดูรอบโรงแยกก๊าซต้นยางใบสีเหลือง”
“บ้างก็ยืนต้นตาย--” ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นผลมาจากพื้นที่ดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ
หรือจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนชาวประมงเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน
เพราะ “ไปลากปลาแถวแนวท่อก๊าซไม่ได้ เรือก็เป็นเรือเล็ก ออกไปไกลๆ ก็ไม่ได้ ต้องจับแถวชายฝั่ง แถว
ชายฝั่งก็ไม่มีปลา” ส่งผลให้ชาวบ้านมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเพื่อความอยู่
รอดของตนเองและครอบครัว
ภายหลังการเปิดดาเนินกิจการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีชาวบ้านบางรายได้เข้าไป
ทางานในโรงงานดังกล่าว ส่วนใหญ่เข้าไปทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน หรือ
คนงานสวน เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ “ชาวบ้านเรียนไม่ตรงสาย--” ส่วนชาวบ้านที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ความต้องการของโรงงาน จะได้เข้าไปทางานในตาแหน่งอื่นๆ ตามวุฒิการศึกษาของตน
2. รายได้ของประชาชน
เนื่องจากในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงชายฝั่ง รายได้จากการ
ประกอบอาชีพจึงต้องขึ้นอยู่กับสภาพของดิน ฟ้า อากาศและราคาผลผลิตของตลาดเป็นหลัก ซึ่งมีความไม่
แน่นอน เมื่อชาวบ้านเปลี่ยนมาประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ
พนักงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เป็นต้น รายได้จากการประกอบอาชีพจึงมีความแน่นอนมากขึ้น
เพราะชาวบ้านได้รับค่าตอบแทนจากการทางานเป็นเงินเดือ น หรือค้าจ้างเป็นประจา ซึ่งไม่ต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพของอากาศเหมือนกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือประมงชายฝั่ง
3. รายจ่ายของประชาชน
ชาวบ้านรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวบ้านที่เปลี่ยนมา
ประกอบอาชีพรับจ้าง มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุ ปโภคและบริโภคสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถนาผลผลิตที่
ได้จากประกอบอาชีพมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเหมือนเช่นเคย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องซื้อ
ข้าวสาร อาหารต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตในแต่ละวัน ประกอบกับการที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปหาอาหาร
ตามธรรมชาติได้เหมือนสมัยก่อน “เดิมที่บริเวณนั้นเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน เป็นพรุ ชาวบ้านเข้าไป
จับปลา--” เพื่อนากลับมาประกอบอาหารได้ ทาให้ไม่ต้องซื้ออาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบัน
พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นที่ตั้งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ และมีการล้อมรั่ว ทาให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้า
ไปหาอาหารจากพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งอาหารสาคัญของชุมชนได้เหมือนเช่นเดิม
นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีค่ารายจ่ายในเรื่องของน้าที่ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคภายใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งในอดีตชาวบ้านจะรองน้าฝนไว้ใช้ “เมื่อก่อนฝนตกดีใจ รีบหาถังมารองน้าฝน” แต่
ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ไม่กล้าใช้น้าฝนในเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค เพราะชาวบ้านมีความกังวลเรื่องสารที่ออกมากับกระบวนการแยกก๊าซ “ไม่มีใคร
กล้ากิน ตอนกลางคืนควันออกมาเต็มที่โรงแยกก๊าซเป็นสีดา สีเขียว ใครจะไปกล้ากิน” ชาวบ้านจึงต้องซื้อ
หาน้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
4. ภาวะหนี้สินของประชาชน
เมื่อผลผลิ ตที่ได้จ ากการเกษตรหรือประมงตามชายฝั่งลดลง รายได้ของชาวบ้านจึง
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น้อยลงตามไปด้วย ทาให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครัวเรือน ชาวบ้า นจึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
กู้ยืมเพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว การศึกษาพบว่า ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ที่มี
ลักษณะการดารงชีวิตแบบหาเช้ากินค่า ใช้จ่ายแบบวันต่อวัน มีการกู้ยืมมากกว่าชาวบ้านที่ประกอบ
เกษตรกรรมหรือประมง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการอุปโภคและบริโภคที่มากกว่า เพราะ ไม่สามารถ
นาผลผลิตที่ได้จากการประกอบอาชีพมาใช้ในการประกอบอาหารเหมือนเช่นชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือประมงชายฝั่ง
5. เงินออมของประชาชน
การออมเงิน ของชาวบ้านรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีการเปลี่ ยนแปลงน้อ ยมาก
เนื่องจากรายได้ในการประกอบอาชีพเมื่อประมาณ ปีก่อนกับปัจจุบันมีจานวนไม่มาก เมื่อเทียบกับ 10
รายจ่ายของครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ปัจจุบันชาวบ้านที่เปลี่ยนมาประกอบอาชีพรับจ้างจะมีรายได้ที่
แน่นอนก็ตาม แต่รายได้ที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอยู่ดี ส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีเงิน
เหลือเพียงพอสาหรับการออมมาตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ตามยังคงมีชาวบ้านส่วนน้อยที่มีฐานทางเศรษฐกิจดี
จะมีการออมเงิน โดยสถานที่สาหรับการออมเงินของชาวบ้านกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เก็บออม
เงินไว้กับตนเองที่บ้านเปลี่ยนมาเป็นเก็บออมเงินไว้ที่ ธนาคารหรือกลุ่มออมทรัพย์ เพราะมีความปลอดภัย
มากกว่า
6. การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เดิมชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยชาวบ้านจะใช้ที่ดินของ
ตนในการทาเกษตรกรรม ปัจจุบันพบว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านไม่ใช่ผู้
ทรงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหมือนเช่นอดีต แต่เป็นกลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ในชุมชน
แทนชาวบ้าน โดยวิธีการเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาที่สูงกว่าราคาที่ชาวบ้านซื้อขายกัน ทา
ให้มีชาวบ้านจานวนมากขายที่ดินของตนให้กับกลุ่มนายทุน ส่วนสาเหตุที่ทาให้กลุ่มนายทุนเข้ามากกว้าน
ซื้อที่ดินในชุมชนจานวนมากก็เพื่อหวังเก็งกาไรจากการขายที่ดินต่อให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ
อย่ างไรก็ ตามยั งคงมีช าวบ้ านจานวนหนึ่งที่ไม่ ยอมขายที่ดินให้ กั บกลุ่ มนายทุน โดย
ชาวบ้านให้เหตุผลว่า
“คนที่ไม่ขายเขาไว้ทากิน ปลูกยาง พอขายแล้วจะทาอะไรกินอีก”
“ที่ดินที่เหลือไว้ เก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน ไว้ทาเกษตรบ้าง ปลูกยางบ้าง”
เมื่ อ ที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ของกลุ่ ม นายทุ น ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายนอกชุมชน จึงไม่สนใจที่จะเข้ามาดูแลหรือทาประโยชน์อื่นใดในที่ ดินที่ตนได้ซื้อไว้ ส่งผลให้ที่ดินที่เคย
เป็นพื้นที่ทาเกษตรกรรมในอดีตกลายเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังนั้นการถือครองที่ดินและ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนจึงมีการเปลี่ยนแปลง
การศึกษายังพบว่า การซื้อขายที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ส่งผลให้ราคา
ซื้อขายที่ดินในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เดิมราคาที่ดินในชุมชนชาวบ้านซื้อขายกัน
ประมาณหมื่นบาทต่อไร่ ปัจจุบันราคาที่ดินในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นประมาณแสนบาทต่อไร่ ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้น
นั้นเป็นผลมาจากการที่ชาวบ้านยังคงยึดถือราคาซื้อขายที่ ดินที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ได้ซื้อไว้จากกลุ่ม
นายทุนหรือชาวบ้านในช่วงก่อนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ชาวบ้านซื้อขายกันและสูงกว่าราคา
ประเมินมาก ดังนั้นการซื้อขายที่ดินในปัจจุบันหากชาวบ้านไม่สามารถขายที่ดินได้ถึงหลักแสนบาทต่อไร่
หรือราคาใกล้เคียงกับราคาที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ได้รับซื้อไว้ ชาวบ้านจะไม่ยอมขายที่ดินของตน
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การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
1. การย้ายถิ่นของประชาชน
ก่อนการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องปกติของคนใน
ชุมชน โดยคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาอาศัยในชุมชน มีส าเหตุมากจากติดตามคู่ส มรสเข้ามาอาศัยอยู่กับ
ครอบครัว โดยในช่วงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ พบว่า มีประชาชนจากต่างถิ่นย้ายเข้ามาเพื่อ
ทางานก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เป็นจานวนมาก และเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแรงงานเหล่านี้ก็จะ
ย้ายออกไปจากชุมชน เพื่อไปทางานยังสถานที่อื่นต่อไป
ปัจจุ บัน มีป ระชาชนบางส่ว นย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยออกไปจากชุมชน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะ “พอสิ่ งแวดล้ อมไม่ดีคนก็อยู่ ไม่ได้ ต้องออกไปอยู่ข้างนอก” ดังนั้นชาวบ้านที่พอจะมีกาลั งจึง
ตัดสินใจย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่น “ส่วนชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนส่ วนหนึ่งเป็นเพราะไปไหนไม่ได้ ไป
ไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ต่อไป”
2. การศึกษาของประชาชน
เดิมบุตรหลานในชุมชนได้รับการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเท่านั้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก “ชาวบ้านยังไม่เข้าใจความสาคัญของการศึกษา ว่าจะทาให้มีการ-มีงานทา--” และการที่ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษานั้นทาให้ไม่ได้ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เมื่อบุตรหลานสาเร็จการศึกษาในระดับดังกล่าวแล้ว “--ก็ช่วยพ่อ แม่ทาสวน” ซึ่งเป็นอาชีพ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษต่อไป
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้บิดา มารดา ไม่
ส่งบุ ตรหลานเข้าศึกษาต่อ เพราะ “ถึงแม้จะบอกว่าเด็กได้ทุนไปเรียนก็จริง แต่ค่ากิน ค่าใช้จ่ายยังมี
ชาวบ้านแถวนี้ส่งไปเรียนต่อไม่ได้ ” และสมัยก่อนไม่มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาให้บุต รหลานใน
ชุมชนได้รับการศึกษาระดับภาคบังคับเท่านั้น
ปัจจุบัน พบว่า ชาวบ้านส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูง เพิ่มขึ้น “ถ้าพูดถึงเด็กที่
จบปริญญาในชุมชน ตอนนี้เดินชนเหมือนกัน ” สาเหตุที่บิดา มารดา ส่งบุตรหลานศึกษาต่อ เพราะ การ
ตระหนักถึงความสาคัญของการการศึกษา “--เห็นพี่ๆ เรียนจบมาได้เป็นครู ได้ประกอบอาชีพดีๆ ที่นี้ก็ส่ง
ลูกเรียนทั้งหมด” การมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และความตั้งใจที่จะศึกษาของบุตรหลาน ).กยศ (
เพื่อที่สาเร็จการศึกษาออกมาแล้วจะได้ไม่ต้องทางานหนัก และยากลาบากเหมือนบิดา มารดาของตน
เป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้บุตรหลานในชุมชนได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. ความขัดแย้งของประชาชน
การก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ “ทาให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนระหว่างฝ่ายที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย” อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยชาวบ้านอธิบายความขัดแย้งที่รุนแรง
ดังกล่าว ดังนี้
“เขาทุบ เขาตีกัน--”
“เดินผ่านกันก็ไม่ได้ พี่น้องตายก็ไม่เผาผีกัน--”
“--ตายยังไม่ไปฝังกันเลย ยังไม่ไปเผา--”
“เวลาสู้กันเขาบอกว่าจะยิง แล้วเขาก็ยิงจริงๆ ด้วย เวลาสู้กันพวกที่มาจากเงินเขา
กลัว แต่พวกที่มาจากใจถึงตายก็ไม่กลัว”
ปัจจุบันความขัดแย้งของชาวบ้านในชุมชนเริ่มดีขึ้น ชาวบ้านเลือกที่จะใช้วิธีการไม่พูดถึง
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เหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการโต้เถียงกันอันจะ
กลายมาเป็นปัญหาความขัดแย้งในที่สุด “ณ วันนี้ เราอยู่กันได้ แต่ข้างในมันยังเป็นแผลอยู่ --” ดังนั้น
สภาพความสัมพันธ์ของชาวบ้านในปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านยังคงมีความรู้สึกถึงความ
รุนแรงที่ตนเองถูกอีกฝ่ายหนึ่งกระทา
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา เป็นโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการ
กาหนดนโยบายการพัฒ นาประเทศของรัฐ บาล โดยการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย ในการนาก๊าซธรรมชาติในแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย )Thailand-Malaysia
Joint Development Area: JDA( มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย และรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ บริษัท Petroliam
Nasional Berhad )Petronas( เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดขึ้นแบบวางแผนไว้ (Planned Change ที่กล่าวว่า )การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนไว้ เป็นการ
เปลี่ ยนแปลงโดยชนชั้นน าในสั งคมซึ่งอาจเป็นสมาชิกที่ครองฐานะและอานาจ พยายามเข้ามามีส่ว น
กาหนดทิศทาง อัตรา และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง )บันเทิง พาพิจิตร, 2547 : 181( การเปลี่ยนแปลง
ชนิดที่มนุษย์จงใจก่อให้เกิดขึ้นนั้น เป็นการกาหนดวิธีการดาเนินงานและกาหนดจุดหรือสถานที่ที่การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ที่เรียกว่าการเตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายที่วางไว้ให้มาก
ที่สุด )สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551 : 7(
การก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เป็นโครงการพัฒนาที่ให้เหตุผลและความจาเป็นทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยละเลยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมา ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดความไม่สอดคล้องของโครงการกับพื้นฐานทางสังคม ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การคัดค้าน
และการต่อต้านโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดอุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลง ที่กล่าวว่า ผลของการ
ก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมต่อชุมชนนั้นได้ถูกอธิบายในแง่มุมของเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ มีผ ลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศในแง่ของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งประชาชนในชาติ )เบ็ญจา จิร
ภัทรพิมล, 2547 : 121( เมื่อมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในสังคมหรือชุมชนใดแล้ว ผู้คนใน
ชุมชนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและรับผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตไม่มากก็น้อย )ไท้ นนท์จันทร์, 2542 :
100-101(
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเหตุผลและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามเอกสารของ ปตท. กับ ผล
การศึกษา
เ ตุผลและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
1. เร่งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

ผลการศึกษา
ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้
ผลผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ในชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบและ มีการจ้างแรงงานในชุมชนเข้าไปทางานในโรงงาน
แรงงานในท้องถิ่น
แต่มีจานวนน้อย เนื่องจากตาแหน่งงานมีไม่มาก
และวุฒิ การศึกษาของชาวบ้านไม่ตรงตามความ
ต้องการ
3. สร้างความต้องการแรงงานที่มีการศึกษา ยกระดับ กระตุ้นให้ผู้ ปกครองเกิดความตระหนักถึงคุณค่า
คุณภาพแรงงานจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม
ของการศึกษาในระดับที่สูง ทาให้จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น
4. จากตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น จะช่วยดึงแรงงานทุก แรงงานที่ อ พยพเข้ า มาในชุ ม ชนเพื่ อ ประกอบ
ระดับกลับสู่ท้องถิ่น
อาชี พ มี จ านวนน้ อ ย เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง
โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามที่ได้วางแผนไว้
ส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่มีการขยายตัว
ที่มา: กลุ่มศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, ม.ป.ป. : 11
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีการประท้วงเรียกร้องค่าเสียหายจากการดาเนินงาน
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ จนนามาสู่การดาเนินงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากข้อร้องเรียน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของราษฎร อันเนื่องมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ที่ชาวบ้านในชุมชนได้
ดาเนินการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสงขลามีคาสั่ง ที่ 1020/2555 ลงวันที่ 24
เมษายน 2555 มีนายอาเภอจะนะเป็นประธานคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ราษฎรในพื้นที่เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทาง
อากาศ น้า และเสียง ตรวจสอบปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ
ได้ดาเนินการสารวจพื้ นที่เพื่อหาสถานที่สาหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศและเสียงในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน และ หมู่ที่ 8 บ้านวังงู ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555
ผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้
1. การตรวจสอบวัดระดับเสียงทั่วไปในชุมชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตาบลตลิ่งชัน อาเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา พบว่าระดับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 49.2-62.1 เดซิเบลเอ ซึ่งต่ากว่า 70 เดซิเบล
เอ ซึ่งกาหนดไว้โ ดยมาตรฐานเสี ย งในบรรยากาศทั่ว ไป ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม แม้ระดับเสียงที่ตรวจวัด ได้จะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดแต่จากการ
สารวจเบื้องต้น พบว่า เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ มีเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา และ
ระดับการได้รับเสียงดังของเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดเสียงกับชุมชนจะขึ้นอยู่กับระยะทาง
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และทิศทางของชุมชนกับแหล่งกาเนิดของเสียง ซึ่งพบว่า บริเวณทิศตะวันออกของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ
ประมาณ 500-1,000 เมตร จะได้ยินเสียง ซึ่งเป็นสาเหตุเดือดร้อนราคาญ แม้ว่าเสียงที่ได้รับจะไม่เกินค่า
มาตรฐานก็ตาม
2. การตรวจสอบคุณภาพอากาศ
2.1 ผลการตรวจวั ด ปริ ม าณไฮโดรคาร์ บ อนรวม พบว่ า ความเข้ ม ข้ น ของ
ไฮโดรคาร์บอนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 2.324-3.140 ส่ วนในล้านส่วน เมื่อเทียบกับผลการตรวจวัดเมื่อปี
2542 ไม่พบความแตกต่างกัน
2.2 ผลการตรวจวั ด ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ย )Volatile
Organic
Compounds: VOCs) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฝ้าระวังสาหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไป
ในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ )พ.ศ.2552) พบว่า มีค่าต่ากว่าค่าเฝ้าระวัง
2.3 ผลการตรวจสอบกลิ่ น โดยการส ารวจเบื้ อ งต้ น พบว่ า ในช่ ว งวั น ที่ 17-20
พฤษภาคม 2555 จะได้รับกลิ่นเฉพาะตัว ที่มีลักษณะหวาน แบบเอียน เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับทิศทางลม
แม้ปริมาณความเข็มข้นจะไม่มากและต่อเนื่อง ซึ่งในบรรยากาศโดยทั่วไปไม่ควรมีกลิ่นในลักษณะเช่นนี้ ซึ่ง
กลิ่นดังกล่าวจึงอาจทาให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนราคาญกับประชาชนในกลุ่มที่อยู่ใต้ทิศทางลม
ดังนั้น แม้ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพวิ่งแวดล้ อมของชุมชน ตามข้อร้องเรียนของ
ประชาชนในพื้นที่ ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในระดับที่กฎหมายกาหนดไว้ แต่ สามารถ
สะท้อนให้ เห็น ว่าเกิดการเปลี่ย นแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นภายในชุมชนจริง แต่อยู่ภายในระดับที่
กาหนด และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างความเดือดร้อน ราคาญให้กับชาวบ้าน อันส่งผลต่อการย้ายถิ่น
การประกอบอาชีพ รายได้ และรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชน
ข้อเสนอแนะและการนาผลการยิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษา พบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนในปัจจุบันเป็นผลมาจากการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่มิได้มีการศึกษา วางแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนที่เกินขึ้นตามมาภายหลังการก่อสร้างโครงการ เช่น การประกอบอาชีพของประชาชน ชาวบ้าน
ที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมงชายฝั่งในปัจจุบัน ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ทาให้การประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความยากลาบาก ส่วนชาวบ้านที่ขายที่ดินทากินทั้งหมดให้กับกลุ่มนายทุนทาให้ไม่มี
ที่ดินทากินกลายเป็นผู้ว่างงาน เนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้ที่จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอื่น ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันและองค์การบริหารส่วนตาบลสะกอมซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ ควรเข้ามาดาเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะชาวบ้ านที่ยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมงชายฝั่ง และควรให้การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้
ว่างงาน เช่น จัดให้มีการอบรมวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชน เพื่อเป็นการเสริมและสร้าง
รายได้ให้แก่ชาวบ้านให้สามารถดารงชีพได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
การศึกษา พบว่า ภายหลังการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ชาวบ้านมีความวิตก
กังวลเรื่องมลพิษจากการดาเนินกิจกรรมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ เช่น มลพิษทางอากาศ ทางน้าและ
ทางเสียง ตลอดจนสภาพอุณหภูมิรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อันส่งผลกระทบต่อ
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การดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เช่น สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 16 (จังหวัดสงขลา( สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สานักงานประมงจังหวัดสงขลา เป็น
ต้น ควรเข้ามาดาเนินการตรวจสอบค่าสารมลพิษทางอากาศ วัดระดับความดังเสียง ตรวจสอบคุณภาพน้า
และอุณหภูมิบริเวณรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ อย่างสม่าเสมอ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาส่วนร่วม
ในกระบวนการตรวจสอบและควรเผยแพร่ผลการตรวจสอบดังกล่าวสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับชาวบ้านและเป็นแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
3. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานภาครัฐระดับชาติ
3.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือการทาประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
การดาเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาของภาครัฐ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหาและความวิตกกังวลของชาวบ้านที่อาจ
ได้รับหากมีการดาเนินการก่อสร้างโครงการของภาครัฐขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางป้องกัน
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันและสามารถลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
ได้
3.2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม )EIA) ต้องทาการศึกษาบริเวณที่คาดว่าจะเป็น
สถานที่ก่ อสร้ างโครงการเท่า นั้ น หากมีก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ก่ อสร้ างโครงการในภายหลั งต้ องมี
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม )EIA) ใหม่ เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านสถานที่ก่อสร้างโครงการ
ย่อมส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลง
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ย มีวัตถุป ระสงค๑เพื่อศึกษาการปรับ ตัว เชิงสั งคมของประชากรเมืองตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงของเมืองและมาตรการลดผลกระทบของนครหาดใหญํจากอดีตถึงปัจจุบัน
ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวระดับปัจเฉกและองค๑กร ผลการศึกษาพบวําอุหภูมิของเมืองหาดใหญํเฉลี่ย
รายปีมีแนวโน๎มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพพื้นที่แ ละการขยายตัวของเมืองโดย
ไมํได๎รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก สํวนผลการศึกษาการปรับตัวเชิง
พฤติกรรมของประชากรเมืองพบวํา ในระดับปัจเฉกเน๎นใช๎วิธีการประหยัดพลังงาน การปรับรูปแบบการ
ใช๎ชีวิตประจาวัน และการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเป็นสํวนใหญํ ในระดับครัวเรือนเน๎นการ
ประหยัดไฟฟูาและน้า ในระดับชุมชนเน๎นการประหยัดไฟฟูาและการปลูกต๎นไม๎ -เพิ่มพื้นที่สีเขียว สาหรับ
ในระดับเมืองจาเป็นต๎องมีมาตรการหลายๆ ด๎าน เชํนการให๎ความรู๎ สร๎างจิตสานึกเยาวชนและประชาชน
มาตรการลดควันพิษด๎วยกับการใช๎สื่อสารมวลชนด๎านตํางๆ การรณรงค๑การกาจัดและคัดแยกขยะอยํางถูก
วิธี การประหยัดน้า/ไฟฟูา การปรับปรุงอาคารสถานแบบอนุรักษ๑พลังงาน ด๎านการใช๎ยานพาหนะเน๎นลด
การใช๎รถยนต๑ในเวลาเรํงดํวน ให๎มีการใช๎รถยนต๑รํวมกัน การหมั่นตรวจเช็คประสิทธิภาพการเผาไหม๎ของ
เครื่องยนต๑ เป็นต๎น ซึ่งทั้งหมดนั้นนาไปสูํการสร๎างมาตรการลดอุณหภูมิสูงในเมืองตํอไป
คาสาคัญ สภาวะโลกร๎อน การปรับตัว ชุมชนเมือง นโยบาย การปกครองสํวนท๎องถิ่น
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1. บทนา
สภาพอากาศของโลกปัจจุบันมีแนวโน๎มอุณหภูมิจะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่องจากผลกระทบของสภาวะ
ก๏าซเรือนกระจก (Greenhouse effect) ดังที่ IPCC และ WMOได๎คาดการณ๑วําในชํวง 100 ปีจาก
ปัจจุบัน (2001) อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นเฉลี่ยโดยประมาณ 1.4 – 5.8 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสํงผลกระทบ
รุนแรงตํอการหมุนเวียนของฤดูกาล ปริมาณน้าฝนและความแห๎งแล๎ง ภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดจนการอบุ
ติใหมํของโรคจากสายพันธ๑เดิม เป็นต๎น เมืองใหญํและเมืองสาคัญทั่วโลกตํางประสบปัญหาความร๎อนสูง
และมลพิษทางอากาศ สาหรับประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา (2549) รายงานวําในคาบ 55 ปี (พ.ศ.
2494-2548) มีสถิติอุณหภูมิสูงสุดในชํวงฤดูร๎อนของพื้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนมีนาคม เมษายน และ
พฤษภาคมของทุกปีมีอุณหภูมิ เทํากับ 40.00 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 252640.0 องศาเซลเซียสในปี
พ.ศ. 2495 และ 40.8 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2526 ตามลาดับ 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 ตามลาดับ จากสถิติดังกลําวจะเห็นวําแนวโน๎มของอุณหภูมิของอากาศมีแนวโน๎มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมในระดับท๎องถิ่นและผลกระทบทางออ๎มจากปรากฏการณ๑ภาวะโลก
ร๎อนในระดับโลก
จากสภาพการณ๑ดังกลํ าว หนํ ว ยงานปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่นที่ มีขอบเขตการบริห ารจัดการพื้น ที่
ครอบคลุ มพื้นที่เมืองและชนบท จ าเป็นต๎องกาหนดนโยบายและมาตรการรับมือ ปูองกัน และแก๎ไข
ผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน สาหรับบทความนี้เน๎นการศึกษาพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งมีประชากรหนาแนํน
และมีทากิจกรรมทางสังและเศรษฐกิจหลากหลาย จึงจาเป็นที่หนํวยงานปกครองสํวนท๎องถิ่นควรรับเป็น
นโยบายเรํงดํวนและอาศัยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคมเมืองดาเนินการ รํวมกันรณรงค๑การลด
ภาวะโลกร๎อนในเขตชุมชนเมองและค๎นหามาตรการหรอนวัตกรรมใหมํมาประยุกต๑ใช๎กับชุมชนเมืองตํอไป
การศึกษามีวัตถุประสงค๑1) เพื่อศึกษาข๎อบํงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงในเขตชุมชนเมือง 2) เพื่อ
ศึกษาลักษณะการปรับตัวเชิงพฤติกรรมของประชากรเมืองตํอสภาวะโลกร๎อน และ 3) เพื่อศึกษานโยบาย
และมาตรการปูองกันและแก๎ปัญหาภาวะอุณหภูมิสูงในเขตเมือง ทั้งนี้การศึกษาได๎ใช๎พ๎นที่เทศบาลนคร
หาดใหญํเป็นกรณีศึกษา
2. กรอบแนวคิดโครงการวิจัย
กรอบแนวคิดการศึกษามีประเด็นที่เกี่ยวข๎องประกอบด๎วยตัวบํงชี้หลัก 2 ประการคือ ข๎อบํงชี้ของ
ระดับอุณหภูมิและข๎อบํงชี้เชิงพฤติ กรรมของประชากรเมืองตํอสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล๎อมเมือง
และคุณภาพชีวิต ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการตอบสนองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเมือง
รวมถึงการปรับตัวด๎านมาตรการและนโยบายของหนํวยงานบริหารเมืองทั้งในนโยบายระดับปกติและ
นโยบายเชิงสร๎างสรรค๑เพื่อนาไปสูํภาคการปฏิบัติตํอไป ดังแผนผังกรอบแนวคิดดังนี้
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3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 ภาวะโลกร๎อน (Global warming) เป็นปรากฎการณ๑ที่ชั้นบรรยากาศโลกถูกหํอหุ๎มด๎วยก๏าซ
เรือนกระจก (Greenhouse gas) ทาให๎รังสีความร๎อนจากดวงอาทิตย๑ที่ตกลงสูํผิวโลกไมํให๎สะท๎อนกลับสูํ
อวกาศ พลังงานจากดวงอาทิตย๑ที่ผํานเข๎าไปในเรือนกระจกได๎ แตํความร๎อนยังอยูํภายใน สาเหตุเกิดจาก
การปลํอยก๏าซพิษตํางๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม๎ทาลายปุา เป็นต๎น ก๏าซพิษจาพวกนี้ที่สาคัญ
ประกอบด๎วย สารคลอโรฟลูออโรคาร๑บอนหรือสารซีเอฟซี สารไฮโดรฟลูออรคาร๑บอนหรอสารเอชซีเอฟ
และสารไฮโดรคาร๑บอนที่สามารถทาลายขั้นบรรยากาศชั้นโอโซนได๎ ทั้งนี้สารเอชซีเอฟมีระยะเวลาทาลาย
ชั้นโอโซนนานถึง5 ปี ในขณะที่สารซีเอฟซีทาลายชั้นโอโซนนานถึง 25 ปี (ชัยวัฒน๑ กังแฮ, 2548) ผลกร
ทบจากกระบวนการนี้ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) การสูญพันธุ๑ของสิ่งมีชีวิต
ภาวะความแห๎งแล๎งอดอยากและการกลายเป็นทะเลทราย เกิดภัยพิบัติรุนแรงและบํอยครั้งมากขึ้น (IPCC,
2007) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกในรอบ 1,000 ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2403 เปูนต๎นมา โลกมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น ประมาณ 0.3 – 0.6 องศาเซลเซียส และพบวําอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสํว นใหญํจะอยูํในชํวงปี พ.ศ.
2453-2493 ซึ่งเป็นชํวงที่โลกมีการปลํอยก๏าซพิษเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ในขณะที่ระดับน้าทะเลเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นประมาณ 10-25 เซนติเมตร จะเห็นวําสอดคล๎องกับภาวะอุณหภูมิสูงขึ้นมีความเป็นไปได๎ที่จะ
สํงผลกระทบตํอการละลายของธารน้าแข็งในบริเวณขั้วโลกและเพิ่มระดับน้าในมหาสมุทรนั่นเอง (IPCC,
2001)ตํอมาIPCC (2007)ได๎ทานายวําน้าในมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้นอยํางน๎อย 0.09 เมตร และอาจสูงขึ้นถึง
0.88 เมตร ในขณะที่ศูนย๑วิจัย Postdam Institute for Climate Impact Research ระบุวําน้าทะเลจะ
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สูงขึ้นถึงระหวําง 0.5-1.4 เมตร ผลกระทบดังกลําวจะทาให๎เมืองหลวงหลักกวํา 13 เมืองจาก 20 เมือง
ของโลกที่ตั้งอยูํระดับน้าทะเลและแถบชายฝั่งทะเลได๎รับผลกระทบ สาหรับประเทศไทยจากการสารวจ
ลําสุดพบวํา ระดับน้าทะเลของชายฝั่งอันดามันเพิ่มสูงขึ้นปีละ 9-12 เซนติเมตร นับวําอยูํในระดับสูง
3.2 สถานการณ๑ภาวะโลกร๎อนในประเทศไทย ประเทศปลดปลํอยคาร๑บอนไดออกไซด๑ 4.2 ตันตํอ
คนตํอปี มากเป็ น ลาดับ ที่ 22 ของโลก และล าดับที่ 7 ของทวีปเอเชีย มากกวําประเทศจีนมีปริมาณ
ปลดปลํอยคาร๑บอนไดออกไซด๑ 3.8 ตันตํอคนตํอปี อินเดีย 1.2 ตันตํอคนตํอปี และอินโดนีเซีย 1.7 ตันตํอ
คนตํอปี (ธรณ๑ ธารงนาวาสวัสดิ์ , 2551) โดยมีแหลํงปลํอยแก๏สเรือนกระจกจากภาคของการใช๎พลังงาน
ตามรายงานของ IPCC ระบุวําไว๎ในรายงานระดับโลก แตํสาหรับประเทศไทยเกิดจากภาคเกาตรกรรมมาก
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
จากภาคการใช๎ ไ ฟฟูา 40,000 ตั น ตํ อ วัน จากขยะมู ล ฝอยและน าเสี ย 11,000 ตั น ตํ อ วั น และอื่ น ๆ
ประมาณ 9,000 ตันตํอวัน หรือเทียบตํอหนํวยประชากรเทํากับ 20 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน หรือ 7.3 ตันตํอ
คนตํอปี (กรุงเทพมหานคร, 2550)
3.3 ผลกระทบของภาวะโลกร๎ อนตํอ ประเทศไทย จากสภาวะอุ ณหภูมิ สู ง ขึ้น จะสํ งผลตํ อการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของพายุไต๎ฝุน เกิดความรุนแรงและมีจานวนครั้งเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10-20 ทาให๎ภาคใต๎
เกิดฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยบํอยครั้งมากขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภัยแล๎ง
และการขาดแคลนน้ามากขึ้น(สํวนเทคโนโลยีสารสนเทศการเตือนภัย, 2552) และพบวําจากการวิเคราะห๑
อุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้น ทั้งอุณหภู มิสูงสุดและอุณหภูมิต่าสุด และสิ่งที่นําสนใจมากกวํานั้นคือ
อุณหภูมิต่าสุดเพิ่มขึ้นด๎วยอัตราที่รวดเร็วกวําอุณหภูมิสูงสุดเกือบสามเทํา กลําวคือในรอบ 12 ปี อุณหภูมิ
เพิ่มที่อัตรา 1.9 องศาเซลเซียล ในคณะที่อุณหภูมิต่าสุดเพิ่มด๎วยอัตราที่เร็วกวําถึง 4.9 องศาเซลเซียส ซึ่ง
แนํนอนวํา จะสํงผลกระทบตํอสภาพรํางกายและจิตใจของมนุษย๑ (อัศมล ลิ่มสกุล, 2550) และพบวําฤดู
หนาวจะสั้ น ลงและหนาวน๎ อยลง จากการคาดการณ๑ฤ ดูห นาวจากแบบจาลองท านาย และยัง พบวํ า
อุณหภูมิชํวงกลางคืนจะร๎อนขึ้น สอดคล๎องกับความเย็นในกลางคืนน๎อยลง ที่ยังไมํสามารถพิสูจน๑ ได๎วําเกิด
จากภาวะโลกร๎อนด๎วยหรือไมํ (จงกลนี อยูํสบาย, 2551) อยํางไรก็ตาม ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสรุปได๎วํา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในชํวง 40 ปีที่
ผํ า นมา และคาดการณ๑ วํ าการเพิ่ ม ขึ้ น ของอุณ หภู มิ 2-4 องศาเซลเซีย ส จะท าให๎ พ ายุ ใต๎ ฝุ น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทิศทาง สํงผลให๎เกิดความรุนแรงและมีจานวนเพิ่มมากขึ้นร๎อยละ 10-20 อีกด๎วย ในสํวนของ
ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น โดยในชํวงปี 2483-2503 ระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้นประมาณ 3 มิลลิเมตรตํอปี และ
หลังจากปีพ.ศ.2503 เป็นต๎นมา ระดับน้าทะเลมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20 มิลลิเมตรตํอปี และคาดวํา
ภายในปี 2563 (สิ้นศตวรรษที่ 21) ระดับน้าทะเลในอําวไทยจะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 17.28 ถึง
48.92 มิลลิเมตรตํอปี และการคาดการณ๑ปริมาณน้าฝนตํอปีของประเทศไทย จะลดลงจาก 960-1290
มิลลิเมตรตํอปี เป็น 800-900 มิลลิเมตรตํอปี และปริมาณน้าฝนจะมีความแตกตํางกันอยํางมากในแตํละ
จุด ซึ่งแนํนอนจะมีผลกระทบรุนแรงตํอภาคการเกษตรตามฤดูกาล (สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย, 2551)
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คุณลักษณะเดํนประการหนึ่งของเมืองคือ ปรากฏการณ๑เกาะความร๎อน (Urban Heat Island) คือ
การที่พื้นที่เมืองเต็มไปด๎วยตึกสูงและพื้นคอนกรีตได๎ดูดซับรังสีความร๎อนในชํวงเวลากลางวันและคาย
ความร๎อนในเวลากลางคืน ลอยสูงขึ้นไปมีลักษณะคล๎ายเกาะครอบอยูํบนพื้นที่เมือง ทาให๎เมืองมีอากาศ
ร๎อนอบอ๎าวมากในชํวงเวลากลางคืนและในขณะที่อุณหภูมิแถบชานเมืองและรอยตํอพื้นที่ชนบทจะมี
อากาศเย็นลงตามลาดับ ลักษณะของเกาะความร๎อนเหนือพื้นเดินจึงลดหลั่นลงตามลาดับ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นอยํางชัดเจนคือ ประชาชนต๎องเสียคําพลังงานไฟฟูาให๎กับเรื่องทาความเย็นมากขึ้น โรงไฟฟูาปลํอย
ควันพิษมากขึ้นกวําเดิม จึงเกิดปัญหาโลกร๎อนตามมา ประสาท มีแต๎ม (2548) กลําววํา ต๎นไม๎ขนาดใหญํ
จะดูดซับน้าจากใต๎ดินขึ้นมาวันละ 6 ลิตร เพื่อคายออกเป็นไอน้าทางใบและได๎ระบายความร๎อนออกไป
ด๎ ว ย จึ ง สํ ง ผลให๎ บ ริ เ วณนั้ น มี อุ ณ หภู มิ ล ดลง ทั้ ง นี้ ค วามสามารถของต๎ น ไม๎ ดั ง กลํ า ว เที ย บได๎ กั บ
เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียูตํอชั่วโมง)
3.4 นโยบายและมาตรการการลดโลกร๎อนของเมืองในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล๎ววํา
เมืองใหญํในประเทศไทย เชํน กรุงเทพมหานคร เมืองหาดใหญํ เมืองเชียงใหมํ เมืองขอนแกํน เมืองโคราช
เป็ น ต๎ น ประสบกั บ ภาวะอุ ณ หภู มิ สู ง และมลพิ ษ ทางอากาศ ซึ่ ง มี ส าเหตุ จ ากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
ประชากรที่มีการโยกย๎ ายถิ่น ฐานจากชนบท กํอให๎ เกิดปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ ปัญหาการให๎บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมํเพียงพอและทั่วถึง ปัญหา
ด๎านสังคมและการขยายตัวของชานเมือง จากปัญหาหลายประการดังกลําวจึงกํอให๎เกิดปัญหาความร๎อน
สู งในเขตเมือง ซึ่งเป็ น ปั ญหาระดับ ท๎องถิ่ นและได๎รับผลกระทบทางอ๎อมจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับโลก เมื่อทั้ง 2 ปัจจัยรวมกัน ปัญหานี้จึงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
นโยบายการแก๎ปัญหาภาวะโลกร๎อนในปัจจุบันจะมีจุดเน๎นสาคัญด๎านการอนุรักษ๑พลังงาน เพื่อ
รณรงค๑ให๎เกิดการลดการใช๎พลังงานเพื่อนาไปสูํการลดภาวะโลกร๎อนในที่สุด ดังนั้นมาตรการหรือนโยบาย
จึงเริ่มต๎นจากหนํวยงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท๎องถิ่นลงไปถึงระดับครัวเรือน ซึ่งจะกลําว
ตามลาดับดังตํอไปนี้
(1) หนํวยงานประหยัดพลังงานระดับนานาชาติที่สาคัญที่สุดคือ คณะกรรมการระหวํางประเทศ
วําด๎วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Inter-Government Panel on Climate
Change : IPCC) ได๎เสนอนโยบายการลดก๏าซเรือนกระจกโดยสรุปดังนี้ 1)นโยบายด๎าน
เทคโนโลยีให๎เน๎นการใช๎พลังงานทดแทน การพัฒนายานพาหนะแบบประหยัดพลังงานและ
ไมํกํอให๎เกิดมลพิษ รวมถึงการบังใช๎กฎหมายมลพิษให๎มีมาตรฐานสูงขึ้ น การวางผังเมืองที่ดี
การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับสูง และการใช๎ของรีไซเคิล เป็นต๎น 2)นโยบายด๎าน
เศรษฐกิจ ใช๎มาตรการด๎านภาษีเข๎ามาชํวยเสริม เชํน กาหนดภาษีพลังงานจากฟอสซิลให๎มี
ราคาแพงขึ้น ในขณะที่ภ าษีพลั งงานหมุนเวียนให๎ มีราคาถูกลง 3)การปรับเปลี่ ยนวิถีการ
ดาเนินชีวิต ด๎านพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให๎สอดคล๎องกับกับทิศทางการแก๎ไข
ภาวะโลกร๎อนควบคูํกัน เพื่อสนับสนุนให๎ มาตรการทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจประสบ
ผลสาเร็จ (วงกต วงศ๑อภัย, 2550)
(2) นโยบายประหยัดพลังงานระดับชาติของประเทศไทย ได๎พัฒนานโยบายการอนุรักษ๑พลังงาน
มีสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รับผิดชอบโดยตรง ได๎เสนอยุทธศาสตร๑การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงานและการใช๎พลังงานทดแทนดังนี้ 1)การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช๎พ ลั งงานด๎านอุตสาหกรรม และการจัดการด๎านการใช๎พ ลั งงานครอบคลุ มอาคาร
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สานักงาน ธุรกิจและการบริการ สถานที่ราชการและบ๎านอยูํอาศัยโดยการออกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติการสํงเสริมและอนุรักษ๑พลังงานในสถานประกอบการควบคุมทาการ
ปรับปรุงให๎ใช๎พลังงานขั้นต่าและขั้นสูงมีผลบังคับใช๎ในภาคการขนสํงมุํงเน๎นประสิทธิภาพ
การจั ดการจราจรและการขนสํ งหลั กของประเทศ เปูนต๎น 2) การใช๎พลั งงานทดแทนให๎
ความสาคัญกับการพัฒนาและสํงเสริมเทคโนโลยีการใช๎พลังงานการใช๎พลังงานทุกประเภท
ได๎แกํ พลังงานแสงอาทิตย๑ พลังงานลม ก๏าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานน้า การใช๎น้ามันจาก
พืชเป็นเชื้อเพลิง โดยนาความรู๎ที่มีอยูํมาพัฒนาให๎เหมาะสม เป็นต๎น
(3) นโยบายประหยัดพลังงานของหนํวยงานระดับท๎องถิ่น/องค๑กร เน๎นการใช๎พลังงานในอาคาร
สานั กงาน สถานที่ทางานของหนํว ยงานภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหํงชาติ (กพช.) ได๎เสนอมาตรการประหยัดพลังงานในสถานที่ทางานประกอบด๎วย
1)การใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การลดชั่วโมงในการทางานของเครื่องปรับอากาศ
และการปรับตั้งอุณหภูมิให๎เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และการใช๎ประโยชน๑อาคาร รวมถึงการ
บารุงรักษาอุปกรณ๑อยํางสม่าเสมอ การปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ๑ประหยัดพลังงานซึ่งจะ
ประหยัดได๎ร๎อยละ 10-25 การใช๎ไฟฟูาแสงสวํางอยํางมีประสิทธิภาพจะประหยัดพลังงาน
แสงสวํางได๎ร๎อยละ 25-30 การปรับปรุงระบบแสงสวํางโดยการติดตั้งสวิสท๑ไฟฟูาให๎สะดวก
ในการเปิ ด -ปิ ด และควรใช๎ แสงธรรมชาติ ชํว ย อีกทั้ งการติ ดตั้ง ระบบควบคุ มแสงสวํา ง
อัตโนมัติ ตรวจจับการเคลื่อนไหวเปิด -ปิดอันโนมัติสาหรับห๎องที่มีการใช๎แสงตลอดเวลา 2)
การใช๎อุปกรณ๑สานักงาน คระกรรมการนโยบายและพลังงานแหํงชาติ (กพช.) เสนอแนะ
วิธีการประหยัดพลังงานสานักงาน ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแตํการเลือกซื้ออยําง
ถูกต๎องตรงกับความต๎องการใช๎งานและเลือกแบบประหยัดพลังงาน เครื่องโทรศัพท์ควบคุม
การใช๎งานอยํางเหมาะสมเพื่อชํวยลดพลังงานทางอ๎อ ม เชํน การเลือกใช๎โทรศัพท๑ติดตํองาน
แลนการเดิ น ทาง การเตรี ย มข๎ อ มู ล การสนทนา เป็ น ต๎ น เครื่ อ งโทรสาร ควรเลื อ กใช๎
เครื่องโทรสารและกระดาษให๎เหมาะสมทั้งในแงํของความรวดเร็วและคุณภาพของงานหรือ
เลือกใช๎วิธีการสํงข๎อมูลผํานระบบอีเมล๑ในรูปของแฟูมข๎อมูลแทนการพิมพ๑ออกเป็นเอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎พลังงานสูงสุดในบรรดาอุปกรณ๑สานักงานทั้งหมด จึงควร
เลือกซื้อเครื่องถํายเอกสารระบบสองหน๎าและมีเครื่องหมาย Energy star เพื่อประหยัด
พลังงานขณะรอทางานและเลือกขนาดการใช๎งานที่เหมาะสม เป็นต๎น
(4) นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานระดั บครัวเรือนสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.)ได๎เสนอแนะวิธีการประหยัดพลังงานภายในบ๎านจากเครื่องใช๎ไฟฟูา 5 ประเภทที่นิยม
ใช๎ทั่ว ไปคือ เครื่ องทาน้ าอุํน โทรทัศน๑ พัดลม กระติกน้าร๎อนไฟฟูา และเครื่องดูดฝุุ น ซึ่ง
โดยทั่วไปมีจุดเน๎นเกี่ยวกับการใช๎งานอยํางถูกวิธี มีขนาดพอเหมาะสมกับการใช๎งาน เลือกซื้อ
แบบประหยัดพลังงานและหมั่นดูแลบารุงรักษาอุปกรณ๑อยํางสม่าเสมอ และให๎ศึกษาคูํมือ
การใช๎งานอยํางละเอียดเพื่อการใช๎งานที่ถูกต๎อง ประหยัดและมีอายุการใช๎งานตามมาตรฐาน
กาหนด
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4. ระเบียบวิธีการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด๎วยการศึกษาข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเชิงปริมาณในคาบ
38 ปี (พ.ศ. 2512-2550) และการศึกษาการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมของชุมชนเมืองตํอสภาะโลกร๎อน
และข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการการแก๎ปัญหาระดับท๎องถิ่น ซึ่งมีกระบวนการศึกษา ดังตํอไปนี้
4.1 ปัจจัยที่ใช๎ในการศึกษา
ปัจจัยด๎านสภาพอากาศตรวจสอบและวิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิต่าสุด สูงสุด และ
คําเฉลี่ยรายปีในคาบ 38 ปี (พ.ศ 2512 – 2550) ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปลดปลํอยปริมาณก๏าซ
คาร๑บอนไดออกไซด๑ในอากาศเหนือพื้นที่เมืองและผลกระทบทางอ๎อมจากภาวะโลกร๎อนขึ้นสํวนปัจจัยเชิง
พฤติกรรมประกอบด๎วย ปัจจัยสํวนบุคคล วิถีชีวิต-การทางานประจาวัน พฤติกรรมการใช๎พลังงานและการ
บริโภคอาหาร การปรับตัวตํอสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป เป็นต๎น
4.2 ประชากรกลุํมตัวอยําง
การคัดเลือกประชากรกลุํมตัวอยํางเพื่อตรวจสอบเชิงพฤติกรรมแบํงอออกเป็น 2 กลุํมคือ กลุํม
ตัวอยํางสัมภาษณ๑แบบสอบถามโดยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple random sampling) จาก
จานวนประชากรตัวอยํางทั้งหมด 155,277 คน คานวณประชากรกลุํมอยํางโดยวิธีการของ (Yamane
(1973)เป็นจานวน 367 ตัวอยําง และกาหนดกลุํมตัวอยํางเพื่อสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth interview)
เจ๎าของ/ตัวแทนสถานประกอบการตํางๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 9 แหํง
โดยพิจารณาถึงขนาดและลัก ษณะการดาเนินงานแบํงเป็นประเภทโรงแรม 3 แหํง ห๎างสรพพสินค๎า 2
แหํง ซุปเปอร๑มาเก็ต 2 แหํง โรงงานอุตสาหกรรม 2 แหํง
4.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูล
การวิเคราะห๑ข๎อมูลสภาพอากาศเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและอธิบายแนวโน๎ม
ที่จะเกิดขึ้นตํอไปในด๎านอุณหภูมิสูงสุด ต่าสุด และคําเฉลี่ย และการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ของอุณหภูมิ
ระหวํ า งสถานี ต รวจวั ด ในสํ ว นของข๎ อ มู ล เชิ ง พฤติก รรมใช๎ ส ถิ ต พื้ นฐานในการวิ เ คราะห๑ แ ละอธิ บ าย
ปรากฏการณ๑เชิงพฤติกรรมและข๎อค๎นพบ ประกอบด๎วย ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นต๎นในสํวนของการวิเคราะห๑ผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ๑เชิงลึกใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content analysis)
4.4 การวิเคราะห๑นโยบายและมาตรการลดภาวะโลกร๎อนในเมืองโดยชุมชน
นาข๎อมูลจากการวิเคราะห๑เชิงปริมาณของสภาพอากาศ การสัมภาษณ๑ชุมชน และการสัมภาษณ๑
เชิ ง ลึ ก ในสถานที่ ป ระกอบการมาสั งเคราะห๑ เป็น นโยบายและมาตรการออกเป็ น 3 ระดั บคือ ระดั บ
ครั ว เรื อน ระดับชุมชน และระดับเมืองซึ่งใช๎เขตของหนํว ยปกครองระดับนครหรือเทศบาลนครเป็น
ขอบเขตของการสังเคราะห๑นโยบายเพื่อนาไปสูํภาคการปฏิบัติในการแก๎ปัญหา ผลกระทบ และการรับมือ
กับปัญหาโลกร๎อนในเมือง โดยมีผลการศึกษาดังตํอไปนี้
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5. ผลการศึกษา
5.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญํ (ณ กันยายน 2551) ได๎รับการยกสถานะจากเทศบาลเมืองเป็น
เทศบาลนครหาดใหญํเมื่อวัน ที่ 25 กันยายน 2538 รวมพื้นที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโ ลเมตร มีจานวน
ประชากรทั้งสิ้น 155,682 คน แบํงเป็นเพศชาย 73,925 คน และเพศหญิง 83,757 คน มีที่พักอาศัย
จานวน 50,052 ครัวเรือน แบํงเป็นเขตพื้นที่ชุมชน 47 ชุมชน
5.2 การเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภมิในเขตเมือง (Urban temperate change)
การศึ ก ษาใช๎ ข๎ อ มู ล สภาพอากาศจากสถานี อุ ตุนิ ย มวิ ท ยาคอหงส๑ ตั้ งอยูํ ใ นเขตเทศบาลนคร
หาดใหญํเพียงสถานีเดียวรวบรวมข๎อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในคาบ 38 ปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2512 – 2550
นาเข๎าสูํโปรแกรมจาลองข๎อมูลอยํางํายคือโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เพื่อตรวจสอบและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพบวําอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแตํปี พ.ศ. 2512 – 2519 มีคํา 27.2 องศาเซลเซียส
และในปี พ.ศ. 2520 นี้เองที่เทศบาลเมืองหาดใหญํขยายพื้นที่เมืองจาก 5 ตารางกิโลเมตรเป็น 21 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อปัจจัยการใช๎ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปได๎สํงผลกระทบตํอสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา โดยพบวํา
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2520 – 2538 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของเมืองหาดใหญํเพิ่มขึ้นเป็น 27.9 องศาเซลเซียส และ
ในปี พ.ศ. 2538 เมืองหาดใหญํได๎รับการยกสถานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญํมีประชากรมากกวํา 50,000
คนและมีความเข๎มข๎นของการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ทาให๎อุณ หภูมิเฉลี่ยรายปีตั้งแตํปี พ.ศ. 2538 – 2550
เพิ่มขึ้นเป็น 28.4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อุณหภูมิทั้งสามชํวงดังกลําวมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญ (P
< 0.05)
เมื่อทาการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในชํวงปี พ.ศ. 2535 – 2546 ของสถานีอุตุนิยมวิทยา
สนามบินหาดใหญํ ซึ่งอยูํหํางจากเขตเทศบาลนครหาดใหญํไปทางทิศใต๎ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นอาณา
บริเวณที่มีอาคารบ๎านเรือนไมํมากนักเมื่อเทียบกับเขตเทศบาลนครหาดใหญํกับสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส๑
พบวําทั้งสองสถานีมีแนวโน๎มไปในทิศทางเดียวกันคืออุณหภูมิเฉลี่รายปีของสถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบิน
หาดใหญํมีคํา 27.1 องศาเซลเซียส สํวนอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส๑มีคํา 28.4
องศาเซลเซียส ซึ่งทั้งสองสถานีมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญ (P < 0.05) โดยผู๎วิจัย
คาดวํา การที่อุณหภูมิในเขตเทศบาลนครหาดใหญํสู งกวําอุณหภูมิในพื้น ที่รอบนอกนั้น อาจเกิดจาก
ปรากฎการณ๑เกาะความร๎อน (Heat island) ได๎
5.3 ผลกระทบและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรเมือง
ผลการศึกษาประกอบด๎วย ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง ความคิดเห็นตํอภาวะอุณหภูมิสูงใน
เมือง มาตรการลดอุรหภูมิสูงในครัวเรือน มีผลการศึกษา ดังตํอไปนี้
5.3.1 กลุํมตัวอยํางมีจานวนทั้งสิ้น 367 ราย แบํงเป็นเพศชาย 170 คน และเพศหญิง 185 คน
สํวนใหญํประกอบอาชีพข๎าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ๎างเอกชน และอาชีพค๎าขาย มีระดับการศึกษา
สํวนใหญํปริญญาตรีและมัธยมศึกษา มีอายุเฉลี่ย 34.53 ปี ผู๎อยูํอาศัยสํวนใหญํเป็นคนพื้นเพดั้งเดิม มีสํวน
หนึ่ งอพยพมาจากพื้น ที่ อื่น ลั ก ษณะที่ พั กอาศั ย สํ ว นใหญํเ ป็น ตึ กแถว บ๎า นเดี่ ยว และอาคารพาณิ ช ย๑
ลักษณะบ๎านพักเป็นที่อยูํอาศัย บ๎างก็เป็นบ๎านพักรํวมกับร๎านค๎าและสานักงาน (Mixed used) ในสํวนของ
การจัดภูมิทัศน๑บริเวณบ๎านที่สะท๎อนตํอการรับมือกับสภาพอากาศร๎อนในเมืองสํวนใหญํพบวําบ๎านพักที่มี
พื้นที่โลํงและมีสวนหยํอมสํวนหนึ่ง ขนาดของพื้นที่โลํงรอบอาคาร/ที่พักอาศัยเฉลี่ย 39.33 ตารางเมตรตํอ
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หลังคาเรือน (ผู๎ตอบ 29 ราย) ขนาดของสวนหยํอมเฉลี่ย 27.93 ตารางเมตรตํอหลังคาเรือน (ผู๎ตอบ 15
ราย) จะเห็น วําหากนั บ จานวนหลั งคาเรือนที่มีพื้นที่โ ลํ งและสํว นหยํอมเมื่อเทียบกับจานวนของกลุํ ม
ตัวอยํางทั้งหมด (367 ราย) นับวํามีจานวนน๎อย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบ๎านในเขตเมืองมีพื้นที่จากัดไมํ
เอื้อตํอการมีพื้นที่เพื่อทากิจกรรมดังกลําว
5.3.2 ความคิดเห็นตํอสภาวะอุณหภูมิสูงในเมือง
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํ ว นใหญํร๎อยละ 93.2 ระบุวําอุณหภูมิของเมืองเพิ่มสู งขึ้นมีส าเหตุจาก
ปริมาณรถยนต๑และการขนสํงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมจานวนและจานวนประชากร
เพิ่มสูงขึ้นด๎วย ในขณะที่พื้นที่สีเขียวของเมืองมีพื้นที่ไมํสมดุลกับเนื้ อที่คอนกรีต ตึก และอาคารสูง และ
ความคิดเห็นตํอสถานการณ๑อุณหภุมิสูงของโลกพบวํา มีสาเหตุมาจากพื้นที่ปุาลดน๎อยลง การเพิ่มขึ้นของ
ก๏าซเรือนกระจกและการปลดปลํอยมลพิษสูํอากาศเป็นสาเหตุหลัก นอกเหนือจากนั้นมีประเด็นรองเชํน
ความหนาแนํนของการคมนาคมขนสํง การใช๎พลังงานอยํางสุรุยสุรําย รวมถึงขนาดของประชากรโลกเพิ่ม
สูงขึ้นด๎วย ทั้งนี้กลุํมตัวอยํางมีวิธีการสังเกตและรับรู๎การเพิ่มขึ้นอุณหภูมิจากการที่ชาวเมืองเพิ่มการใช๎
เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทาความเย็นมากขึ้น ปริมาณรถยนต๑และการใช๎น้าเพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิ
ภายนอกสูงขึ้นชาวบ๎านก็จะใช๎เวลาอยูํภายในอาคารมากขึ้นก็ยิ่งใช๎พลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ชาวเมืองยัง
รับรู๎ได๎จากผู๎คนมีอาการของโรคผิวหนังและระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นด๎วย พร๎อมๆ กับการเกิดโรค
อุบัติใหมํจากสายพันธุ๑ไข๎หวัดใหญํ สายพันธุ๑ไข๎เลือดออก เป็นต๎น
ด๎านการปรับตัวระดับครัวเรือน สํวนใหญํพบวําชาวเมืองนิยมใช๎มาตรการประหยัดพลังงาน การ
ปรับรูปแบบการดาเนินชีวิตประจาวัน การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว และการจัดสภาพบรรยากาศ
ภายในบ๎านและบริเวณบ๎านอยํางเหมาะสม รํวมกับการใช๎เครื่องนุํงหํมเหมาะสมกับสภาพอากาศด๎วย ด๎าน
ผลกระทบตํอชีวิตประจาวันพบวํา บางสํวนประสบกับอาการปุวยที่ไมํเคยเป็นมากํอน เชํน ไข๎หวัดใหญํ
ภูมิแพ๎ โรคผิวหนัง เป็นต๎น บางรายมีสถิติการเจ็บปุวยบํอยครั้งมากขึ้น สาหรับการติดตามการรายงาน
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยูํในระดับน๎อย หรือติดตามบางโอกาส และเมื่อสอบถามถึงหนํวยใด
ควรเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบในการแก๎ปัญหาอุณหภูมิสูงในเมือง สํวนใหญํชี้ไปยังองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น หนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง และสถาบันการศึกษา ตามลาดับ
5.3.3 มาตรการและนโยบายการลดอุณหภูมิสูงในเมือง
ผลการศึกษาในประเด็นนี้แบํงออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับเมือง
ดังนี้ ในระดับครัวเรือนมีความตระหนักในปัญหาและรํวมกันประหยัดไฟฟูาและน้า ควรมีการรณรงค๑และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเสนอแนะแนวทางแก๎ปัญหารํวมกัน สาหรับมุมมองระดับชุมชน สมาชิกภายใน
ชุมชนสามารถกระทาได๎คือการประหยัดไฟฟูา การปลูกต๎นไม๎และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให๎มากขึ้น การรํวมกัน
ประหยัดพลังงาน การรรรงคืการใช๎ผลิตภันณ๑รีไซเคิล เปูนต๎น และคาถามใหญํระดับโลกวํา ประชากรโลก
ควรจะมีบทบาทอยํางไรตํอการแก๎ปัญหาวิกฤติการณ๑โลกร๎อน พบวําคาตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
การรํวมกันประหยัดน้าและไฟฟูา การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และมีมุมมองเพิ่มเติมด๎านการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว การใช๎พลังงานทดแทน และการสร๎างจิตสานึกรํวมกัน
สาหรับมาตรการระดับชุมชนเมือง หนํวยงานที่ควรมีหน๎าที่และบทบาทมากที่สุดคือเทศบาล
(เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) และหนํวยงานราชการสนับสนุนกิจกรรม และสถาบันการศึกษามีหน๎าที่
ให๎ความรู๎แกํประชาชน และมีประเด็นนําสนใจคือกิจกรรมแรกที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพึงกระทาคือ
การให๎ความรู๎และสร๎างจิตสานึกแกํเยาวชนและประชาชน การลดปริมาณควันพิษ การประหยัดพลังงาน
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เชื้อเพลิ งและไฟฟูา และการใช๎พลั งงานทดแทน ตามล าดับ ในสํ วนของรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่
สามารถเข๎าถึงประชาชนได๎มากที่สุดคือ วิทยุและโทรทัศน๑ สื่อออนไลน๑ และการรณรงค๑ถึงรั้วบ๎าน
ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ประการแรกคือการรํวมกันกาจัดและแยกขยะอยํางถูกวิธี การให๎
ความรู๎แกํชุมชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการประหยัดพลังงาน สาหรับยํานการค๎าผู๎บริหารเมืองควร
รณรงค๑ให๎มีการประหยัดพลังงาน การปรับปรุงอาคารและสถานประกอบการแบบอนุรักษ๑พลังงาน และ
สร๎างระบบคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ มีระยะถอยรํน (Set back) จากขอบถนน และเพิ่มพื้นที่โลํง เป็น
ต๎น สาหรับอาคารสูงให๎เน๎นเรื่องการประหยัดพลัง งานภายในอาคาร และคานึงถึงการออกแบบอาคาร
แบบอนุรักษ๑พลังงาน มีระบบการกาจัดขยะ-น้าสียอยํางมีประสิทธิภาพ เป็นต๎น การใช๎ยวดยานพาหนะ
ควรรณรงค๑ ล ดการใช๎ ร ถยนต๑ ในชั่ ว โมงเรํง ดํ ว น การขั บ รถยนต็ ในความเร็ ว พอเหมาะ และการหมั่ น
ตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม๎เครื่องยนต๑อยํางสม่าเสมอ รณรงค๑การใช๎พลังงานจักรยานในเมืองและ
เพิ่มชํองจราจรจักรยาน เป็นต๎น ด๎านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํง ซึ่งจะเห๎นวํากระแสมาแรงใน
ปัจจุบันคือการสํงเสริมการปั่นจักยานแทนรถยนต๑และชาวเมืองต๎องการชํองจราจรสาหรับจักยานเป็นการ
เฉพาะ การพฒนาชํองทางจราจรสาหรับรถขนสํง มวลชน พัฒนาระบบรถราง เป็นต๎น ประการตํอมาคือ
การพัฒ นาระบบทางเท๎าที่ดีและมีคุร ภาพ จัดใหมีรํมเงาและม๎านั่งเป็นระยะๆ มีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุและอาชญากรรม มีเวรยามปูองกันภัย มีปูายบอกทางชัดเจนและแสงสวํางเพียงพอ และประเด็น
สุดท๎ายคือมาตรการสนับสนุนการเดินทางในเขตเมือง ประกอบด๎วย การสนับสนุนระบบขนสํงมวลชน
การสร๎างแรงจูงใจการปั่นจักรยานและการเดินเท๎า มีพื้นที่จอดรถและจุดเชื่อตํอการเดินทางเหมาะสมและ
สะดวก มีมาตรฐานด๎านความปลอดภัย และสิ่งจาเป็นและสาคัญที่สุดคือการสร๎างวินัย 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 ผลการสัมภาษณ๑นามาวิเคราะห๑
ด๎วยวิธี Content analysis ดังตํอไปนี้
6.1 การรับรู๎สภาวะโลกร๎อนและอุณหภูมิสูงในเมือง
จากการสัมภาษณ๑เชิงลึกเจ๎าของสถานประกอบการในประเด็นการรับรู๎เกี่ยวกับสภาวะโลกร๎อน
และอุณหภมิสูงในเมืองในภาพรวมสรุปได๎ 4 ประเด็นหลัก กลําวคือ ประการที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกโดยมีปรากฎการณ๑ที่พบได๎คือภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ มากขึ้น
เชํน ปัญหาน้าทํวม ไฟปุา และความแห๎งแล๎ง เป็นต๎น ประการที่สองการขยายตัวของเมือง เนื่องจาก
ประชากรเพิ่มมากขึ้น การใช๎ทรั พยากรเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ปุาถูกแทนที่ด๎ว ยสิ่งปลูกสร๎าง สํงผลตํอการ
ทาลายความสมดุลในระบบวิเวศน๑ ประการที่ส ามการขยายตัว ของโรงงานอุตสาหกรรม มีการปลํอย
ควัน พิษและน้ าเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มจานวนมากขึ้นอยํางรวดเร็ว ตามการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ และประการสุดท๎ายจากกิจกรรมของมนุษย๑ ในการใช๎พลังงานและเทคโนโลยีมากขึ้นมีการ
ปลดปลํอยของเสียสูํสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น การตัดไม๎ทาลายปุาที่เป็นแหลํงดูดซับรังสีมีพิษจากชั้นบรรยากาศ
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และการใช๎สิ่งอานวยความสะดวก เชํน รถยนต๑ปลํอยควันพิษออกมา การใช๎เครื่องปรับอากาศมากขึ้น
สํงผลตํอการปลดปลํอยความร๎อนออกจากอาคารทาให๎มีความร๎อนสะสมในบรรยกาศมากขึ้น
6.2 มาตรการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ
จากข๎อคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ
ประกอบด๎วย ในแงํของโครงสร๎างอาคารควรกาหนดให๎สถานประกอบการสร๎างบํอบาบัดน้าเสีย การ
ออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ในแงํของพฤติกรรมรณรงค๑ปิดน้าทุกครั้งหลังการใช๎งาน การใช๎ไฟฟูา
เทําที่จาเป็น ลดการใช๎น้ามัน ตรวจสอบเส๎นทางกํอนการเดินทาง หมั่นตรวจสอบ ซํอมแซมอุปกรณ๑อยูํ
เสมอ และในแงํของการให๎ความรู๎ด๎วยการอบรมและสร๎างจิตสานึกให๎พนักงาน
6.3 บทบาทของคนเมืองตํอการแก๎ปัญหาโลกร๎อน
บทบาทของชาวเมืองตํอการแก๎ปัญหาโลกร๎อน สถานประกอบการให๎ข๎อมูลโดยจาแนกได๎เป็น 2
ลักษณะ กลําวคือวิธีการปฏิบัติภายในครัวเรือน เชํน การแยกขยะ การนาขยะมาใช๎ใหมํ การรีไซเคิล การ
จัดทาระบบบาบั ดน้าเสี ยในโรงงาน การเพิ่มพื้นที่ปุา การณรงค๑การใช๎ถุงผ๎ าแทนถุงพลาสติก การใช๎
พลังงานทดแทน และในแงํของการสร๎างจิตสานึกให๎ทุกคนรักษาสิ่งแวดล๎อม การให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง
ภาวะโลกร๎ อ น การสร๎ างนิ สั ย การอนุ รั กษ๑พลั งงานตั้งแตํ ระดับเยาวชน รวมถึงการมีสํ ว นรํว มกับการ
แก๎ปัญหาโลกร๎อนและการเข๎มงวดกับกฎระเบียบตํางๆ ที่นามาบังคับใช๎ในการแก๎ปัญหาโลกร๎อน เป็นต๎น
7. อภิปรายผลการศึกษา
จากข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของเมืองหาดใหญํนับตั้งแตํปี พ.ศ.2512-2550 พบ
คําเฉลี่ยของอุณหภูมิมีแนวโน๎มสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางกายภาพของเมืองซึ่งมี
ผลมาจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของเมืองและประชากร ประเด็นการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง
และกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ และสั ง คมสํ ง ผลให๎ เ กิ ดการใช๎ พ ลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ น และปลํ อ ยของเสี ย สูํ
บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมจึงเป็นตัวกระตุ๎นให๎ความร๎อนในเมืองเพิ่มสูงขึ้นด๎วย จนเกิดปรากฎการณ๑เกาะ
ความร๎อน (Urban Heat Island) ประกอบกับเมืองหาดใหญํได๎รับผลกระทบทางอ๎อมจากภาวการณ๑
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก สํงผลกระทบทาให๎บางปีมีปริมาณน้ามากกวําปกติและคลาดเคลื่อน
จากฤดูกาลเดิม มีลักษณะฝนตก และฝนทิ้งชํวงไมํเป็นฤดูกาล และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง
และบํอยครั้งมากขึ้น เชํน กรณีการเกิดน้าทํวมรุนแรงในพื้นที่เมืองหาดใหญํปี พ.ศ.2543 พ.ศ.2553 ซึ่ง
เหตุการณ๑รุนแรงที่เกิดขึ้นทาให๎ชาวเมืองรับรู๎ได๎วํา สภาพแวดล๎อมของเมืองหาดใหญํได๎เปลี่ยนแปลงไป
แล๎ว และคงจะไมํมีโอกาสย๎อนกลับไปเป็นดังเดิมได๎ดังเชํนเมื่อ 30 ปีที่แล๎ว
ในสํ ว นทั ศ นคติ ของชาวนครหาดใหญํ จะเห็ น วํ าได๎ รับ รู๎ แ ละมี ค วามตระหนัก แล๎ ว ถึ ง ภั ย ทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมีที่มาจากกิจกรรมของมนุษย๑ทั้งในระดับท๎องถิ่นและผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพอากาศ
ของโลก โดยแปลอาการให๎เห็นได๎จากภาวะสุขภาพของชาวเมืองอํอนแอลง จากอาการติดเชื้อของโรคสาย
พันธุ๑ใหมํ เชํน มาลาเรีย ไข๎เลือดออก และไข๎หวัดใหญํ เป็นต๎น ซึ่งเป็นสิ่งที่นํ ากลัวและนําวิตกกังวลเป็น
อยํางยิ่ง จึงเริ่มมีจิตสานึกในการปฏิบัติตัวเพื่อชํวยลดปัญหาโลกร๎อนขึ้นตั้งแตํในครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชนเมือง โดยเสนอวําบทบาทนี้ต๎องอยูํที่ผู๎บริหารจัดการเมืองต๎องเป็นตัวหลักสาคัญกํอนในการเป็นแมํ
ทัพรณรงค๑ให๎ป ระชากรเมืองรับรู๎ และตระหนั กถึงปัญหานี้อยํางจริงจัง แล๎วรํวมกับหนํว ยงานอื่น เชํน
หนํวยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา ตามลาดับ แตํอาจจะมีข๎อจากัดอยูํบ๎างพอสมควร หาก
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วําผู๎บริหารจัดการเมืองต๎องการปรับสภาพแวดล๎อมทางกายของเมืองเพื่อให๎เอื้อตํอการลดการใช๎พลังงาน
เนื่องจากข๎อจากัดของพื้ นที่เมืองที่แทบจะไมํเหลือให๎ส ามารถพัฒนาได๎ และจะมีกระทบตํอกฎหมาย
ควบคุมผังเมืองรวม และเทศบัญญัติตํางๆ ด๎วย ดังนั้นในขั้นต๎นที่ชาวเมืองเห็นวําสามารถทาได๎คือการให๎
ความรู๎และสร๎างจิตสานึกแกํชาวเมืองตั้งแตํเยาวชนไปจนถึงวัยผู๎ใหญํในการรํวมกันทากิจกรรมอนุรักษ๑
พลังงานและชํวยลดภาวะโลกร๎อนหรืออุณหภูมิสูงในเมืองตั้งแตํในครัวเรือนและชุมชนเมือง แทนที่พัฒนา
พื้นที่กายภาพ แตํการพัฒนาพื้น ที่กายภาพให๎ เน๎นการปรับปรุงสภาพพื้นที่และสภาพภูมิทัศน๑เมืองให๎
สอดคล๎องกับการชํวยลดปัญหาดังกลําว แตํขณะเดียวการแก๎ปัญหาในระยะยาวเกี่ยวกับการแก๎ไขสภาพ
กายภาพเมื องขนาดใหญํ เชํน ระบบขนสํ งมวลชน ทางเท๎า รถจัก รยาน รถประจาทาง การกาหนด
มาตรฐานรถยนต๑สํวนบุคคล รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เป็นต๎น ซึ่งประเด็นเหลํานั้นต๎องอาศัย
ระยะเวลาและกระบวนการทางกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีผลกระทบและผูกโยงกับหลายฝุาย
เป็นสิ่งจาเป็นต๎องดาเนินการควบคูํกันไปด๎วย แม๎วําจะต๎องใช๎เวลาบ๎างก็ตาม
8. มาตรการและนโยบาย
การศึกษาแบํงออกเป็นสองกลุํมหลักคือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการปรับตัว
เชิงพฤติกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญํ ดังนั้นผลการศึกษาที่ได๎ส ามารถนาไปสูํการกาหนด
มาตรการ/นโยบายการลดภาวะอุณหภูมิสูงในเมืองจึงประกอบด๎วยมาตรการทั้ง 2 ด๎านด๎วยกันเชํนกัน
ดังนี้
มาตรการปรับปรุงกายภาพและสิ่งก่อสร้าง จากผลการศึกษาพบวําการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
นครหาดใหญํได๎รับ อิทธิพลจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่ นครหาดใหญํและพื้นที่
ใกล๎เคียงเอง แสดงให๎เห็นวําอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกมีผลกระทบทางอ๎อมตํอ
พื้นที่เมือง ดังนั้นมาตรการที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรดาเนินการประกอบด๎วย:
- การพัฒนาแหลํงน้าและสวนสาธารณะในเมืองให๎มีพื้นที่สวนน้าและพื้นที่สีเขียวอยํางเพียงพอ
ตามมาตรฐานของเมืองและประชากรเมือง เพื่อให๎เป็นปอดฟอกอากาศเสียเป็นอากาศที่
บริสุทธิ์ปลํอยสูํสิ่งแวดล๎อม
- การวางแผนการใช๎ที่ดินและวางผังเมืองที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและความเป็นอยูํ /
ความต๎องการของชาวเมืองโดยมีกฎหมายการวางผังเมืองเป็นกรอบการบังคับใช๎
- การบังคับใช๎กฎหมายการใช๎ที่ดินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและการใช๎ที่ดินตาม
ประกาศของพระราชบัญญัติการวางผังเมือง
- ควบคุมการใช๎วัสดุกํอสร๎างและการออกแบบอาคารอนุรักษ๑พลังงาน
- การรณรงค๑ให๎ประหยัดพลังงานและใช๎พลังงานสะอาดเพื่ออากาศและสิ่งแวดล๎อมที่ดี
- การใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน ใช๎เครื่องยนต๑เผาไหม๎สมบูรณ๑ในกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมและในยานพาหนะ การใช๎ไฟฟูาภายในอาคารเทําที่จาเป็น เป็นต๎น
- การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑เมืองให๎เหมาะสมการใช๎ยานพาหนะด๎วยพลังงานสะอาด
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- การวางแผนพัฒ นาระบบขนสํ งมวลชนในอนาคตเพื่อ รองรับการขยายตัว ของเมืองและ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งชํวยลดการใช๎รถยนต๑สํวนตัวและประหยัดพลังงาน รวมถึงการลด
มลพิษสูํบรรยากาศ
- การควบคุมการปลํอยมลพิษทางน้าและอากาศตาลมวลกฎหมายที่กาหนดเพื่อลดการปลํอย
ของเสียออกสูํสิ่งแวดล๎อมให๎น๎อยที่สุด
มาตรการทางสั ง คม มี ค วามเกี่ ย วข๎ อ งกั บ คนโดยตรงกั บ การใช๎ ชี วิ ต ประจ าวั น ทั้ ง ในแงํ ข อง
ความสั ม พัน ธ๑ ร ะหวํ างบุ คคล องค๑ กร/ชุม ชน และจรรยาบรรณทางสั ง คมของการอาศั ย อยูํ รํ ว มกั น มี
ความสาคัญตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมมาใช๎เป็นเครื่องมือรณรงค๑ลดอุณหภูมิ
สูงในเมืองและรํวมกันสร๎างเมืองให๎นําอยูํ ดังนี้
- การสร๎างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน มาตรการทางภาษี การทา
CSR การสร๎างเมืองตัวอยําง โครงการครอบครัว/ชุมชนตัวอยํางอนุรักษ๑พลังงาน เป็นต๎น
- การปรับรูปแบบการใช๎ชีวิตประจาวันเพื่อลดการใช๎พลังงาน เชํน หลีกเลี่ยงการเดินทางใน
ชั่วโมงเรํงดํวน การใช๎รถโดยสารรํวมทางกัน การสวมใสํเครื่องแตํงกายที่เหมาะสมกับฤดูกาล
เป็นต๎น
- การดูแลสุขภาพตนเองให๎ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการเข๎าใกล๎แหลํงแพรํมลพิษ รับประทานอาหาร
ปลอดสารพิษแลมีประโยชน๑ตํอรํางกาย การออกกาลังกายอยํางสม่าเสมอ การกาจัดแหลํง
เพาะเชื้อโรคในบ๎านและบริเวณบ๎าน เป็นต๎น
- การดูแลสุขภาพตนเองให๎ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการเข๎าใกล๎แหลํงแพรํมลพิษ รับประทานอาหาร
ปลอดสารพิษแลมีประโยชน๑ตํอรํางกาย การออกกาลังกายอยํางสม่าเสมอ การกาจัดแหลํง
เพาะเชื้อโรคในบ๎านและบริเวณบ๎าน เป็นต๎น
- การรณรงค๑ การแลกเปลี่ ย นเรียนรู๎ และความตระหนักตํอสถานการณ๑การเปลี่ ยนแปลง
สิ่งแวดล๎อมโลกและผลกระทบตํอประเทศไทยและชุมชนเมืองของตนเอง เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎และสามารถตั้งรับละการปรับตัวอยํางเหมาะสม เป็นต๎น
- การสร๎างจิตสานึกในระดับครอบครัวโดยหัวหน๎าครอบครัวต๎องทาเป็นตัวอยํางทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับชํวยลดภาวะโลกร๎อน เชํน การประหยัดไฟฟูา น้าประปา แอร๑ การสภาพแวดล๎อม
ทางกายภาพที่ดีภายในบ๎านและบริเวณบ๎าน เป็นต๎น
- รณรงค๑ความมีวินัย การเคารพกฎกติกาในสังคมเมืองเพื่อสร๎างเมืองสีเขียวและสะอาดด๎วย
การมีวินัยตํอสภาพแวดล๎อมเมืองโดยไมํกระทบตํอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนเมืองและ
ไมํเบียดเบียนทาลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยูํรํวมกันในเมือง
- สร๎างภาพลักษณ๑ของเมืองมีความสะอาด สะดวก และปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดี รํมรื่น และ
บริสุทธิ์ตํอการพักผํอนและการมาเยี่ยมเยือน
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การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11
:ประเด็นการจัดทาบริการสาธารณะทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
The Evaluation of National Economic and Social Development Plan 1 - 11
:Issues of Public Infrastructure for Development.
นายปฐมบุตร แก๎วสมนึก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
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บทคัดย่อ
การประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 ประเด็นการจัดทาบริการ
สาธารณะทางด๎ า นโครงสร๎ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การพั ฒ นา มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ ใ นการประมิ น ได๎ แ กํ 1) เพื่ อ
ประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคมและชุมชนหมวด
ของโครงสร๎ า งพื้ น ฐาน 2) เพื่อ วิเ คราะห๑ แ นวโน๎ม และจั ดท าข๎ อเสนอแนวทางการพั ฒ นาแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การประเมินใช๎กรอบแนวคิดของการประเมินตามความเป็นจริง (Realistic
Evaluation : RE) โดยใช๎วิธีการศึกษาเอกสาร ผลการประเมิน พบวํา พื้นที่ในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศ
ยังต๎องการพัฒนาในแตํละด๎านที่แตกตํางกันออกไปตามความต๎องการของพื้นที่ โครงสร๎างพื้นฐานด๎าน
แหลํงน้าทางการเกษตรมีปัญหามากที่สุด ครอบคลุมถึง 3 ภูมิภาคได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
คาสาคัญ : 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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บทนา
สหรัฐอเมริกา ใช๎คาวํา “การพัฒนาชุมชน” อยํางเป็นทางการครั้งแรก ในที่ประชุมของสานักงาน
อาณานิคมของอังกฤษ ณ เมืองเคมบริดจ๑ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานในแอฟริกา เพื่อ
กระตุ๎นให๎ประเทศตําง ๆ ในแอฟริกามีการปรับปรุงสภาพท๎องถิ่นของตนเองทั้งในทางเศรษฐกิจและการ
ปกครอง การพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ชํว ยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
มนุษย๑ และสังคมให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายทางสังคมที่ต๎องการ การพัฒนามีหลายประเภท
กลําวคือ การพัมนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง การพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนา
สังคมและชุมชน ด๎วยแนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) เป็นการศึกษาถึงความ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมตามปรากฏการณ๑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง แนวคิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชน (Community
Development) ตามแนวคิดขององค๑การสหประชาชาติ กลําววํา การพัฒนาชุมชนต๎องพัฒนาคนใน
ชุมชนและสังคมโดยยึด ชุมชนและสังคมเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนา รวมถึ งผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากการ
พัฒ นาสั งคมและชุมชน การพัฒ นาสั งคมและชุมชน จะครอบคลุ มถึงบริบทของพื้นที่ กลุํ มคน โดยมี
ลักษณะของชุมชนหรือสังคม กลําวได๎คือ เป็นการรวมกลุํมของคนในรูปแบบของสังคม มีสมาชิกปฎิบัติตํอ
กันทางสังคม รวมถึงการใช๎ชีวิตในสังคมรํวมกันของกลุํมคน จึ งเรียกวํา ชุมชนหรือสังคม การกํอตัวของ
ความเป็นสังคมหรือชุมชน เกิดขึ้น มาจากการขยายตัวทางสังคม การขยายตัวของเมือง แนวโน๎มของ
นโยบายรัฐ การขยายตัวของอุตสาหกรรม การต๎องการความปลอภัยของมนุษย๑ และการขยายตัวของ
ระบบคมมาคม สิ่ ง เหลํ า นี้ ล๎ ว นแล๎ ว เป็ นปั จจั ยที่ ส าคัญในการกํอ รากฐานทางสั ง คม นโยบายรั ฐ จึง มี
ความสาคัญในการกาหนดทิศทางของประเทศในการพัฒนา
ด๎วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-11 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นแผนที่มุํงเพื่อใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒ นาประเทศในชํว ง
ระยะเวลา 5 ปี ของประเทศ โดยมีจุ ดมุํ งหมายดั นี้ 1) เพื่อ ที่จ ะส ารวจ ศึก ษา และวิเ คราะห๑ ส ภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช๎ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและการเสนอแนะนโยบาย
รวมถึง มาตรการทางเศรษฐกิ จ และสั งคมในการพัฒ นาประเทศ 2) วิเ คราะห๑ ประเมิน แผนงานและ
โครงการพัฒนาของสํวนราชการและรัฐวิสาหกิจให๎เป็นไป ตามวัตถุป ระสงค๑เปูาหมาย และแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 3) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของสํวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และ 4) การประสานการ
พัฒนาเพื่อให๎เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปสูํการปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑เพื่อการพัฒนาไปสูํประชาชนทุกกลุํมอาชีพได๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ตลอดจนเสริมสร๎างให๎
เกิดการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ จากแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
การที่จะขับเคลื่อนประเทศไปได๎
แนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของงานพัฒนา มี
องค๑ประกอบที่สาคัญ คือ 1) การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสํวน
รํวมที่วํา ประชาชนมีสํวนรํวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและรํวมบารุงรักษา 2) การ
ชํว ยเหลื อตนเอง เป็ นแนวทางในการพัฒ นาที่ยึดเป็นหลั กการส าคัญประการหนึ่ง คือ ต๎องพัฒ นาให๎
ประชาชนพึ่งตนเองได๎มากขึ้น โดยมีรัฐคอยให๎การชํวยเหลือ สนับสนุน 3) ความคิดริเริ่มของประชาชน ใน
การทางานกับประชาชนต๎องยึ ดหลั กการที่วํา ความคิดริเริ่มต๎ องมาจากประชาชน เป็นแนวทางแหํ ง
ประชาธิปไตย และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นประโยชน๑ตํอสังคมและชุมชน และ 4) ความต๎องการ
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ของชุมชน การพัฒนาชุมชนต๎องให๎ประชาชน และตัดสินใจบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชนเอง จาก
แนวคิดการพัมนาสังคมและชุมชน สามารถพิจารณาได๎วํา ประเทศยั งต๎องการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็น
อยํางมากเพื่อเสริมสร๎างความปรกติสุขในสังคมและชุมชน แนวคิดการพัฒนาชนบทโดยใช๎ความจาเป็น
พื้นฐาน (Rural Development as Basic Needs Strategy Approach) เกณฑ๑ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน
สามารถประยุกต๑เข๎ากับเกณฑ๑ความต๎องการของมนุษย๑ (Hierarchy of needs) 5 ประการของ
Abraham H. Moslow (1943:370-396) ได๎คือ 1) ความต๎องการทางรํางกาย (Physiological Needs)
เป็นความต๎องการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยูํรอดของชีวิต 2) ความต๎องการความปลอดภัย (Safety Needs)
เป็นความต๎องการในระดับที่สูงกวําความต๎องการเพื่อความอยูํรอด 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 จากความต๎องการพื้นฐานของ
มนุษย๑ 5 ประการนี้ สามารถอธิบายสาเหตุของการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในด๎าน
การพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ต๎องเอื้ออานวยความต๎องการของมนุษย๑ หรือประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
ด๎วยการสนับสนุนจัดทาโครงสร๎างพื้นฐานของความต๎องการประชาชน (Infrastructure) โดยคานึงถึงสิ่ง
ปลูกสร๎าง หรือระบบที่รองรับ หรือเป็นพื้นฐานของชุมชน ที่ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ถนน ทํอ หรืออาคาร
ระบายน้า ระบบชลประทาน พนังปูองกันอุทกภัย ระบบขนสํง สาธารณูปโภค โครงสร๎างพื้นฐานเป็น
กลไกแหํงความเป็นอยูํที่ดี (Well-being) การอยูํดีกินดี การพัฒนาชุมชนและประเทศ การวางแผนและ
พัฒ นาโครงสร๎ างพื้น ฐาน ไมํอาจละเลยผู๎ มีสํ ว นได๎เสี ย การมีสํ ว นรํว มของสาธารณะหรือสั งคม ซึ่งยัง
จาเป็นต๎องใช๎กฎหมายที่ทันสมัยเป็ นเครื่องมือในการกาหนด ควบคุมนโยบาย และการปฏิบัติในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน
จากการขยายตัวของสังคมและชุมชนในประเทศไทย ที่สํงผลทาให๎เกิดปัญหาชุ มชนแออัดในเมือง
ใหญํ และปัญหาชนบทที่จะพัฒนามาเป็นเมืองใหญํ การรองรับการขยายตัวของชนบท และการแก๎ปัญหา
ความแออัดทางชุมชน และในอนาคตยังมีรูปแบบของการลงทุนระบบโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศ ซึ่ง
รัฐบาลมีแผนที่จะดาเนินการในระยะ 7-8 ปี โดยมีรูปแบบการลงทุน 2 สํวน สํวนแรก หรือราวร๎อยละ 70
ของวงเงินลงทุนจะเป็นการลงทุนโดยตรงจากภาครัฐ สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 30 จะเป็นการลงทุนที่เปิดให๎
เอกชนเข๎ารํวมลงทุนกับรัฐหรือที่เรียกวํา Private Public Partnership (PPP) (ไทยรัฐออนไลน๑ สืบค๎น
วั น ที่ 28 มกราคม 2556 เข๎ า ถึ ง ได๎ จ าก http://www.thairath.co.th/content/eco/323136) จาก
แนวคิดของรัฐ ในการจะขยายการลงทุนในการพัฒนาสังคมและชุมชนออกไปยังภาคเอกชน การลงทุนใน
โครงสร๎างพื้นฐานมีความสาคัญตํอการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากชํวยลดต๎นทุนในการดาเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชน และเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะชํวยยกระดั บความสามารถในการแขํงขันของประเทศ จาก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและชํวยกระตุ๎นการลงทุนของภาคเอกชน (Crowding-in Effect) ด๎วยเหตุ
นี้ผู๎วิจัยเล็งเห็นมิติของการพัฒนาสังคมเมืองและชุมชนที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวม (Participate)
จึงจาเป็นต๎องจัดทาการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ โดยพิจารณาจากบริบทของการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและชุมชน ซึ่งจะเป็นการประเมินในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 เพื่อประเมินและวิเคราะห๑แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติใ นด๎าน
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โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและชุมชนเพื่อให๎ทราบถึงข๎อมูลและทิศทางการพัฒนาสังคมและชุมชนใน
อนาคตตํอไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคม
และชุมชนของโครงสร๎างพื้นฐาน หรือบริการสาธารณะ
2) เพื่อวิเคราะห๑แนวโน๎มและจัดทาข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของโครงสร๎างพื้นฐาน หรือบริการสาธารณะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึงข๎อมูลภาพรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
2) ผลการประเมินสามารถนาไปใช๎ประกอบการพิจารณาสาหรับกาหนดนโยบายในด๎านการ
พัฒนาสังคมและชุมชน
ขอบเขตของการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) ซึ่งเป็นแนวทาง
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตด๎านเนื้อหา ผู๎วิจัยจะศึกษาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของโครงสร๎างพื้นฐาน หรือ
บริการสาธารณะ มีวิธีการศึกษาตาม ดังนี้
1) เพื่อศึกษาข๎อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคม
และชุ ม ชนในหมวดของโครงสร๎ า งพื้ น ฐานสั ง คมและชุ ม ชน ผู๎ วิ จั ย จะใช๎ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเอกสาร
(Documentary Research)โดยศึกษาจากข๎อมูลที่เป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ๑ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสาร
ตารา หนังสือ และแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลออนไลน๑ (Internet)
2) เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคม
และชุมชนในหมวดของโครงสร๎างพื้นฐานสังคมและชุมชน ผู๎วิจัยนาแนวทางการประเมินตามความเป็น
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 โดยรวิธี วิจัยแบบการประเมินผลตามความเป็น
จริงเป็นการอธิบายในเชิงของการกํอรูปของสาเหตุ หรือเป็นสาเหตุที่กํอให๎เกิด (Generative Causation)
ของนโยบาย ซึ่งหลักการประเมินผลตามความเป็นจริงมีขั้นตอน 4 ประการด๎วยกันในการประเมินผล
นโยบาย ได๎แกํ 1) การกํอรูปหรือกาหนดแนวคิด ทฤษฎี 2) การตั้งสมมติฐาน/ข๎อสังเกตเบื้องต๎น 3) การ
สังเกตุการณ๑ หรือการศึกษาเอกสาร และ 4) การอธิบายถึงผลกระทบของนโยบายหรือแผน โดยพิจารณา
จากประเด็นของภูมิภาคด๎วยหมูํบ๎านที่มีปัญหามากจากกรมพัฒนาชุมชนและ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ด๎วย
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ตัวชี้วัดจากการจัดทาโครงสร๎างพื้นฐาน หรือการบริการสาธารณะโดยพิจารณาภูมิภาคที่มีปัญหามากที่สุด
3 อันดับแรกและใช๎วิธีการลงรหัส (Open Coding) เพื่อประเมินความก๎าวหน๎าของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 ในด๎านการพัฒนาสังคมและชุมชนในหมวดของโครงสร๎างพื้นฐาน หรือ
การบริการสาธารณะ
3) เพื่อวิเคราะห๑แนวโน๎มและจัดทาข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12 ในด๎านการพัฒนาสังคมและชุมชนในหมวดของโครงสร๎างพื้นฐานสังคมและชุมชน
ผู๎วิจัยใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหาจากข๎อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1
– 11 ด๎วยวิธีการวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบโดยใช๎แนวทางการวิเคราะห๑แบบ Content Analysis การ
วิเคราะห๑เนื้อหา หรือการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยข๎อความจากข๎อมูลที่ได๎รวบรวมมานั้น อาจจะกลําวได๎วํา
เป็นเทคนิคสาหรับเป็นการอนุมานตามระบบและวัตถุประสงค๑ที่ระบุถึงคุณลักษณะพิ เศษของข๎อความ
(Holsri,1968:608) ที่มาจากภาพถําย วิดิทัศน๑ หรือข๎อความจากบทสัมภาษณ๑ของผู๎ให๎ข๎อมูลหลักรวมถึง
ข๎อความจากการศึกษาเอกสารหลักฐานทางวิชาการ Kenneth และ Bruce (2011:246) กลําววํา การ
วิเคราะห๑เนื้อหาด๎วยเทคนิควิธี Content Analysis เป็นการใช๎หลักการวิเคราะห๑การจดบันทึกหรือการ
บันทึกบทสัมภาษณ๑เพื่อเรียบเรียงหมวดหมูํหรือลาดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นรวมถึงการวิเคราะห๑พฤติกรรม
ของกลุํมที่ทาการศึกษาโดย Louis Cohen และคณะ (2007:476-483) รวมถึง Uwe Flick (2009:324)
ได๎เสนอแนวทางการวิเคราะห๑เนื้อหาด๎วยวิธี Content Analysis ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญของขั้นตอน
ได๎ 6 ขั้นตอนโดยสาระสาคัญของการวิเคราะห๑เนื้อหาด๎วยวิธี Content Analysis มีขั้นตอนดังนี้
1) นิยามความหมายที่สาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 - 11
2) การวิเคราะห๑สถานการณ๑ สภาพสังคมและชุมชนตามปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3) การจัดหมวดหมูํของการวิเคราะห๑แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และปรากฏการณ๑ที่
เกิดขึ้นในสังคม
4) การใช๎แนวคิด ทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห๑ถึงความเชื่อมโยงในการสร๎างชุดตัวแบบความ
เชื่อมโยงของการวิเคราะห๑องค๑ประกอบที่สาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 - 11
และปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
5) วิเคราะห๑ความเชื่อมโยงจากตัวแบบที่สร๎างขึ้นด๎วยการแยกออกเป็น 2 ชุดการวิเคราะห๑ ได๎แกํ
(1) การสรุปผลการวิเคราะห๑
(2) การอธิบายปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นจากตัวแบบความเชื่อมโยง
6) อภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑การวิจัยพร๎อมเขียนสรุปผลการศึกษา
หลังจากการวิเคราะห๑เนื้อหาแล๎วผู๎วิจัยใช๎แนวทางการจัดหมวดหมูํข๎อมูล (Categoring) เพื่อจัด
กลุํมเพื่อใช๎ในการเรียบเรียงและอธิบายผลการศึกษาจากการประมวลและสรุ ปข๎อเท็จจริง (Drawing and
Verifying Conclusions) เป็นการค๎นหาแบบแผน ในการจัดกลุํมของการวิเคราะห๑ปัจจัย การระบุ
ความสัมพันธ๑ของเหตุการณ๑ การเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับสิ่งที่ค๎นพบด๎วยแผนภาพทางความคิด
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

ข๎อเสนอแนวทางกาหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 12

Document
Analysis

ข๎อสังเกตเบื้องต๎น

การสังเกตุการณ๑ / การศึกษาเอกสาร

Realistic
Evaluation

การอธิบายถึงผลกระทบของนโยบาย / แผน

ปรับจาก : Ray Pawson and Nick Tilley (1997:85)
สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาข๎อมูลจากเอกสารพบวําข๎อมูลในชํวงแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 1 – 6 จะเป็นไปในทิศทางของการมุํงเน๎นการพัฒนาประเทศกับการบริการสาธารณะขนาดใหญํ
อาทิเชํน การสร๎าง ถนน เขื่อน รวมถึงการขยายเมืองที่สาคัญของประเทศ จัดตั้งระบบการขนสํงที่มีความ
เชื่อมโยงระหวํางเมืองตํางๆ ในภูมิภาคและเมืองหลวง ให๎มีการขนสํงสินค๎าได๎สะดวกยิ่งขึ้น โดยมุํงเน๎น
แผนงานในการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐาน ด๎วยการพัฒนาน๎านสาธารณะสุข และด๎านน้าดื่มที่สะอาด
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 5 ที่ประสบความสาเร็จในด๎านการบริหาร
จัดการพื้นที่ชนบทและการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่ชํวยเหลือประชาชนในชนบทได๎มีชีวิตที่อยูํดีขึ้น
สาหรับในการแก๎ปัญหาที่ดินทากินในภาคใต๎ ได๎ใช๎แนวทางการแก๎ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ด๎วยการให๎
ความรู๎แกํประชาชนในการปรับปรุงดินและแก๎ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 – 7 ในปัจจัยด๎านโครงสร๎างพื้นฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนสูงขึ้น จนได๎รับการจัดอันดับดีขึ้นกวําในปี 2524 ด๎วยการพัฒนาระบบคม
มาคม และบริ การของเอกชนในหมูํ บ๎ าน โดยในสมั ยนั้ น โครงสร๎ า งพื้น ฐานประกอบไปด๎ ว ย บริ ก าร
สาธารณะในหมูํ บ๎ าน แหลํ ง น้ า บริ ก ารไฟฟูา และที่อ ยูํ อาศั ย ซึ่ งแนวทางการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 – 7 บทความชนบทไทยได๎สรุปไว๎วําเดินมาถูกทางและแก๎ปัญหาได๎
ตรงจุด ด๎วยการสารวจความยากจนที่มีอัตราที่
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ฉบับ ที่ 8 – 11 จากการศึก ษาวิจัย หาแนวทางเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องค๑การบริหารสํวนตาบลในการบริหารงานพัฒนาโครงสร๎าง พื้นฐาน
พบวํา การเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการโดยเน๎นกระจายอานาจการบริหารและพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานให๎แกํ องค๑การบริหารสํวนตาบล เป็นแนวทาง ที่เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรขององค๑การบริหาร
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สํวนตาบล สํวนใหญํมีความใกล๎ชิดกับ ชุมชน ทาให๎เกิดความเข๎าใจถึงความต๎องการของประชาชนอยําง
แท๎จริง (โชติชัย เจริญงาม,2548)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาหมูํบ๎านและชุมชนในชํวงปี 2533 – 2550
ปีที่จัดเก็บ

จ า น ว น เร่งพัฒนา 1
ห มู่ บ้ า น จานวน ร้อยละ
ทั้งหมด

เร่งพัฒนา 2
จานวน ร้อยละ

เร่งพัฒนา 3
จานวน ร้อยละ

แผนฯ 6
ปี 2533
58,057
11,608 20.0
31,155 53.7
15,294 26.3
แผนฯ 7
ปี 2535
59,640
26,801 44.9
27,895 46.8
4,944
8.3
ปี 2537
60,133
14,200 23.6
32,012 53.2
13,921 23.2
ปี 2539
61,134
7,178 11.8
29,977 49.0
23,979 39.2
แผนฯ 8
ปี 2542
63,239
979
1.5
20,171 31.9
42,089 66.6
ปี 2544
66,193
696
1.0
15,861 24.0
49,636 75.0
แผนฯ 9
ปี 2546
68,501
214
0.3
10,086 14.7
58,201 85.0
ปี 2548
69,110
123
0.2
9,139
13.2
59,848 86.6
แผนฯ 10
ปี 2550
69,763
94
0.1
6,926
9.9
62,743 89.9
ที่มา : รายงานหมูํบ๎านชนบทไทย,2550:283
จากชุดข๎อมูลของตัวเลขที่บํงชี้ให๎เห็นถึงแนวดน๎ม การพัฒนาหมูํบ๎าน ชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จากหมูํบ๎ าน ชุมชนที่เรํ งรัดในการพัฒ นาอันดับหนึ่ง ก็ล ดลงเหลื ออยูํในอันดับที่ส องตามล าดับและมี
แนวโน๎มลดลงเรื่อยๆ ในปีถัดไป จากข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎นาเสนอ สามารถวิเคราะห๑ด๎วยเทคนิควิธี Content
Analsis ด๎วยการลงรหัสของชุดข๎อมูลจากการวิเคราะห๑เนื้อหาและเอกสารหลักฐาน ได๎ในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงการจาแนกข๎อมูลและแปลรหัสความหมายของ Key Factor การประเมิน
ตั ว ชี้ วั ด แผนแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แปลรหัสข้อมูล
และสังคมแห่งชาติ
การบริหารจัดการองค๑การ
ชํวงปี 2525 – 2529 ประสบความสาเร็จในการพัฒนาชนบทของ
ประเทศไทยด๎ ว ยอ านาจที่ อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจด าเนิ น การอยํ า ง
รวดเร็ว
งบประมาณ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 5 และ 6 รัฐลงทุนไป
กับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานมากกวํา 4 พันล๎ านบาท จากการ
สารวจความยากจนที่มีอัตราที่ลดลงในชํวงปีนั้น
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ มื อ ง แ ล ะ ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 7 -9 ได๎
อุตสาหกรรม
เน๎นการพัฒนามนุษย๑และขยายเมืองอุตสาหกรรมไปยังชายฝั่งทะเล
ด๎านตะวันออกมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ
ความแออัดในเมืองใหญํ
น้าเพื่อการเกษตร
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจาแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา สภาพ
ขาดแคลนน้าในการทาเกษตรกรรมจะอยูํในบริเวณเหนือ กลาง และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ดินทากิน
ชํวง 2525-2529 พัฒนาพืน้ ที่ใช๎ในการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ภาคใต๎
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจาแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา ปัญหา
ที่ดินทากินจะอยูํในสํวนของภาคกลางและภาคเหนือเป็นหลัก
ถนน
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจาแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบปัญหาในเรื่องของถนนมากที่สุด
การติดตํอสื่อสาร
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 – 11 จาก
ข๎อมูลภาพรวมของประเทศและจาแนกเป็นรายภูมิภาค พบวํา ปัญหา
ด๎านการติดตํอสื่อสารจะอยูํในภาคใต๎เป็นสํวนใหญํ
จากแนวคิดของลักษณะที่สาคัญของบริการสาธารณะ คือ ต๎องเป็นกิจการที่รัฐจัดทาขึ้นเพื่อสนอง
ความต๎องการสํวนรวมของประชาชน นั่นก็คือเป็นกิจการที่อยูํในความอานวยการของรัฐ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึง
เขียนแนวคิด ทฤษฎีเพื่อเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห๑เนื้อหาได๎ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 แสดงแผนที่ความคิดของการวิเคราะห๑แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
(บริการสาธารณะ/โครงสร๎างพืน้ ฐาน)

ภาคกลาง
1) น้าเพื่อการเกษตร
2) การขยายตัวของเมือง
3) อุตสาหกรรม
4) ที่ดินทากิน

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) น้าเพื่อการเกษตร
2) ถนน

1) น้าเพื่อการเกษตร
2) ที่ดินทากิน

ภาคใต๎
1) การติดตํอสื่อสาร

การบริหารจัดการ
งบประมาณ

การอภิปรายผล
1) เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 11 ด๎านการพัฒนาสังคม
และชุมชนของโครงสร๎างพื้นฐาน หรือบริการสาธารณะ ผลการประเมินพบวํา ข๎อมูลเชิงสถิติในปี 2550 –
2555 สามารถสรุป ได๎คือสภาพปัญหาของประเทศไทย ในเรื่องของน้าในการทาเกษตรกรรมที่ยังพบ
ปัญหาอยูํในระดับสูงมาก ซึ่งครอบคลุม 3 ภูมิภาคของประเทศอันได๎แกํ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการศึกษาในเชิงลึกของงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทาการเกษตร
พบวําปัญหาที่แท๎จริงไมํได๎อยูํที่การขาดแคลนน้าทาการเกษตรเพียงประการเดียว แตํยังรวมถึงการบริหาร
จั ดการน้ าทาการเกษตรทั้ งระบบที่ ยั งไมํส ามารถที่เข๎า ถึงในพื้ นที่หํ า งไกลกับคลองสํ งน้ า หรื อคลอง
ชลประทานของหนํวยงานภาครัฐ และยังขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนกับหนํวยงานภาครัฐในการ
วางแผนบริ ห ารจั ดการน้ าทาการเกษตร (ฤทธิรงค๑ พิมพะสาลี , 2550:86-88) ในภาคเหนืองานงาน
ศึกษาวิจัยของ เจริญ เชาวน๑ประยูร (2548:56-57) ศึกษาในเรื่อง การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรในเขตลุํมแมํน้าฝาง จังหวัดเชียงใหมํ ผลการศึก ษาพบปัญหาและ
อุปสรรคในการบรหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรในลุํมแมํน้าฝาง สํวนใหญํจะเป็นปัญหาที่เกิด
จากรัฐ ปัญหาที่เกิดจากชุมชน และปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล๎อม ด๎วยการที่เจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎อง
กับการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร ดาเนินการปฏิบัติงานลําช๎า ประกอบกับนโยบายหรอกฎหมาย
ที่ออกมาใช๎สาหรับการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรไมํมี ประสิทธิภาพ นาไปใชในการแก๎ไขปัญหา
ไมํได๎ผลเทําที่ควร เกษตรกรในชุมชนได๎รับการจัดสรรน้า ไมํทั่วถึง มีการตัดไมในปุา การบุกรุกพื้นที่ปา
ต๎นน้า หรือการใช๎สารเคมีในการกาจัด ศัตรูพืชแล๎ว ปลํอยปนเปีอนลงในแหลํง 'นาปริมาณมาก ปลํอยน้า
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เสียและทิ้งขยะลงสูํแมํน้าสาคลอง ทาให๎เกิด มลพิษทางน้า ซึ่งเห็นได๎วําปัญหาการบริหารจัดการน้าในการ
ทาการเกษตรของประชาชนตามภูมิภาคตํางๆ ยังมีปัญหาอยูํตาม ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํ งชาติ ฉบับ ที่ 12 รั ฐ ควรที่จ ะเข๎าไปวางแผนรํว มกับชุมชนในพื้นที่ในการบริห ารจัดการน้าเพื่อทา
การเกษตรเพื่อให๎การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานหรือการบริการสาธารณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
มากที่ สุ ด ตามรู ป แบบการมี สํ ว นรํ ว มในการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ที่เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนและยังสอดคล๎องกับหลักประชาธิปไตยที่ใช๎ในการ
ปกครองประเทศอีกด๎วย
2) เพื่อวิเคราะห๑แนวโน๎มและจัดทาข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12 ด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของโครงสร๎างพื้นฐาน หรือบริการสาธารณะ ผู๎วิจั ย
ขออภิปรายตามลักษณะของภูมิภาคของประเทศ ดังนี้
ภาคกลาง ผลการศึกษาพบวํา ปัญหาที่พบจากการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-11 มีประเด็นที่พัฒนาอยูํ 4 ประการ ได๎แกํ 1) น้าทาการเกษตร 2) การขยายตัว
ของเมือง 3) อุตสาหกรรม และ 4) ที่ดินทากิน รัฐควรต๎องทาการพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎วย
อยํางเป็นระบบมากขึ้น ด๎วยการใช๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณที่
จัดสรรลงไป เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 ได๎เน๎นการขยายตัวเพื่อรองรับ
การพัฒนาสังคมและชุมชนในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงการเน๎นการพึงพาตนเองมากขึ้นในหลัก
คิดของเศรษฐกิจพอเพียงจึงต๎องเรํ งประชาสัมพันธ๑ของความรู๎และผลกระทบในการเปิดอาเซียนของ
ประเทศไทย ที่จ ะต๎องเผชิอญกับปั ญหาของการไหลเข๎ามาของแรงงานข๎ามชาติที่จะเข๎ามาทางานใน
ประเทศไทย และผลตํอเนื่องคือการเกิดปัญหาชุ มชนแออัด การวางแผนเรื่องการขยายตัวของเมืองจึง
กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งสาหรับในยุคอาเซียนที่จะมีการเข๎ามาของระบบทุนตํางชาติที่จะเข๎ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น จึงเป็นประเด็นที่สาคัญในการวางแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12 ตํอไป
ภาคเหนือ ทิศทางของปัญหาภาคเหนือในเรื่องของด๎านการพัฒนาสังคม และชุมชนของ
โครงสร๎ า งพื้น ฐาน หรื อ บริ ก ารสาธารณะ มี 2 ประการคื อ ปั ญ หาที่ ดิ น ท ากิ น และน้ าทาการเกษตร
เนื่องจากการที่ประชาชนไมํมีความรู๎ในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ต๎นน้าของประเทศ หรือการเข๎าไป
ทาลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ จึงสํงผลให๎ปัญหาน้าสาหรับการทาเกษตรมีปัญหาแนวทางแก๎ไขอาจจะ
ต๎องใช๎การเข๎าไปพูดคุย แนะนาแนวทางหรือจัดการเรียนการสอนให๎มีความเหมาะสมกับประชาชนใน
พื้นที่ (ชาวเขาและกลุํมชาติพันธุ๑) ให๎ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษณ๑พื้นที่ต๎นน้าเอาไว๎และปัญหาที่ ดิน
ทากิน ในภาคเหนือจากการศึกษาเอกสารพบวําประชาชนในภาคเหนือขาดเอกสารสิทธิในการถือครอง
ที่ดิน และที่ดินสํวนใหญํถูกซื้อจากกลุํมนายทุนมากขึ้นจึงทาให๎ชาวนาต๎องเชําที่ดินเพื่อทาการเกษตร
ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ ปัญหาที่พบมี 2 ประการคือ ที่ดินทากิน และถนน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่อยูํในเขตของความแห๎งแล๎งของภูมิศาสตร๑ จึงทาให๎การที่ดินสํวนใหญํไมํสามารถใช๎ทาการเกษตร
ได๎ ดังนั้น รัฐควรเน๎นการเข๎าไปปรับแก๎ ความคิดของชุมชนด๎วยการแนะนาการใช๎ที่ดินประกอบอชีพอยําง
อื่น อาทิเชํน การปลูกพืชที่ใช๎น้าน๎อย รวมถึงการจัดสรรที่ดินให๎แกํ ประชาชนเพื่อให๎ประชาชนทางานใน
พื้น ที่ล ดปั ญหาการเคลื่อนย๎ ายแรงงานเข๎าสูํเมือง การวางแผนการพัฒนาสั งคม จะรวมถึงการพัฒ นา
เศรษฐกิจที่ต๎องพึงพานโยบายของรัฐในการเข๎าไปกากับดูแล เรื่องของสินค๎าทางเกษตรที่ต๎องมีการใช๎
มาตรฐานกาหนดราคาที่มีความชัดเจนและโปรํงใส
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

442

-

ภาคใต๎ พบปัญหาที่สาคัญ คือการสื่อสาร ในพื้นที่ภาคใต๎ปัญหาการสื่อสาร อันได๎แกํ
บริการพื้นฐานโทรศัพท๑ รวมถึงระบบสื่อสารแบบออนไลน๑ อันเนื่องจากภูมิศาสตร๑ของประเทศที่มีความ
เป็นพื้นที่เขตภูเขาสลับกับที่ราบลุํม จึงทาให๎การติดตั้งระบบสื่อสารเป็นไปได๎ยาก จึงทาให๎ปัญหาการ
ติดตํอสื่อสารในชุนชนมีปัญหาจากผลการประเมิน รัฐอาจจะต๎องทาการจัดจ๎างผู๎รับเหมานอกมารับทางาน
แทนภาครัฐในการลงพื้นที่สารวจระบบการสื่อสารในภาคใต๎และยังรวมถึงปัญหาความมั่นคงของประเทศ
ที่ต๎องใช๎การควบคุมสัญญาณสื่อสารชนิดตํางๆ จึงอาจจะเป็นปัญหาที่ยากตํอการแก๎ไขและทาความเข๎าใจ
ตํอประชาชนในพื้นที่ภาคใต๎ในเรื่องของสัญญาณการสื่อสารในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
1) รั ฐ ต๎องกาหนดทิศทางของแผนในการพัฒ นาบริห ารจัดการน้าในการทาเกษตรกรรมของ
ประชาชน เนื่องจากผลการประเมินพบวํา แหลํงน้าทางการเกษตรมีปัญหามากที่สุด ครอบคลุมถึง 3
ภูมิภาคได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) รัฐควรกาหนดแผนพัฒนาที่ดินทากินของประชาชนให๎มีความเสมอภาค และเทําเทียมกันใน
การใช๎สิทธิในพื้นที่ทากินของชุมชนเพื่อลดปัญหาแรงงานเคลื่อนย๎ายเข๎าสูํเมืองใหญํ ควรเรํงที่จะพัฒนาใน
ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ เนื่องจากผลการประเมิน พบวํา พื้นที่ใน 2 ภูมิภาคมีปัญหาในเรื่อง
ที่ดินทากินอยูํมาก
3) สาหรับภาคใต๎จากผลการประเมิน พบวํา การติดตํอสื่อสารในชุมชนยังขาดการพัฒนามาก
ที่สุด เนื่องมาจากระบบสื่อสารที่ยังไมํทั่วถึงในพื้นที่ และปัญหาความมั่นคงของพื้นที่ภาคใต๎ ด๎วยการ
วําจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในด๎านระบบสื่อสารมาวิเคราะห๑สภาพปัญหาและหาแนวทางการแก๎ไขให๎เหมาะสมกับ
พื้นที่ภาคใต๎ โดยให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (stakeholder) เข๎ามามีสํวนรํวมในการกาหนดทิศทางการวาง
แผนผังระบบโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านการสื่อสารที่จาเป็นและมีความเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ๑
ในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ ” มีวัตถุประสงค๑ 2 ประการ
คือ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห๑เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร๑อื่นๆ และ (2) เพื่อสังเคราะห๑และสรุปองค๑ความรู๎แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ
โดยประชากรและกลุํมตัวอยํางคือหนังสือและบทความจานวน 12 เลํม/เรื่อง เครื่องมือในการวิจัยคือแบบ
สารวจและแบบสัมภาษณ๑ ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา
ผลการวิจัยพบวํา แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) มีความแตกตํางจากแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม (OPA) และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมํ (NPM) หลายประการ แตํกลับมี
ความเหมือนหรือคล๎ายคลึงกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ (NPA) เป็นอยํางมาก สาระสาคัญของ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) มี 7 ประการ คือ (1) บริการรับใช๎พลเมือง ไมํใชํลูกค๎า (2)
การค๎นหาผลประโยชน๑สาธารณะ (3) เน๎นคุณคําความเป็นพลเมืองมากกวําการเป็นผู๎ประกอบการ (4) คิด
เชิงกลยุทธ๑ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (5) การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบได๎ เป็นเรื่องสาคัญ (6)
การให๎บริการมากกวําการกากับทิศทาง และ (7) ให๎คุณคํากับคน ไมํใชํแคํผลิตภาพ
คาสาคัญ 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
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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

บทนา
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) ผู๎นาการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) และนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตํอมาเกิดแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมํ
(New Public Management : NPM) ที่ให๎ความสาคัญการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ (Results Oriented) ที่
สามารถวัดผลสาเร็จได๎จากการมีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน การสร๎างระบบราชการให๎มีลักษณะเหมือนธุรกิจ
เอกชน (Business-like Approach) ที่นาวิธีการและเทคนิคทางเศรษฐศาสตร๑และบริห ารธุรกิจมา
ประยุกต๑ใช๎ในภาครัฐ ซึ่งจากแนวคิดตํางๆ เหลํานี้ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึ งพัฒนาการและความหลากหลายใน
องค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑
ชํวงปลายทศวรรษที่ 1990 ถึงต๎นทศวรรษที่ 2000 นักวิชาการจานวนหนึ่งหันมาสนใจและ
พัฒนาแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (New Public Service : NPS) นาโดย Janet V. Denhardt
and Robert B. Denhardt โดยเป็นแนวคิดในเชิงวิพากษ๑การจัดการภาครัฐแนวใหมํ (NPM) โดย
สาระสาคัญของ NPS จะเน๎นในเรื่องคุณคําความเป็นประชาธิปไตย ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน มองประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ไมํใชํลูกค๎า เน๎นคุณคําของการบริการมากกวําผลิตภาพ
การผลิต แตํอยํางไรก็ตามแนวคิดดังกลําวยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคํานิยมที่ยังขาดการนาเสนอและเผยแพรํใน
วงกว๎าง ตลอดจนยังไมํมีข๎อสรุปที่ชัดเจนมากนัก ด๎วยเหตุนี้ การวิจัยโดยการสังเคราะห๑แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหมํ เพื่อวิเคราะห๑ แยกแยะ และหาข๎อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํจึง
เป็นเรื่องทีม่ ีความสาคัญและนําสนใจ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งการเพิ่มพูนองค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ และ
ทาให๎องค๑ความรู๎เกี่ยวกับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํมีข๎อสรุปมีความชัดเจนมากขึ้น พร๎อมทั้งนา
ข๎อสรุปที่ได๎นาเสนอและเผยแพรํในวงกว๎างซึ่งนําจะกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอแวดวงวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร๑ตํอไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํมีวัตถุประสงค๑ 2 ประการ คือ
(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห๑เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดทางรัฐประศาสน
ศาสตร๑อื่นๆ และ (2) เพื่อสังเคราะห๑และสรุปองค๑ความรู๎แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ

ประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัย ทาให๎ ได๎ผลการสั งเคราะห๑และข๎อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ ซึ่ง
สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ในทางการวิชาการและการปฏิบัติตํอไปได๎ และทาให๎เกิดการเพิ่มพูนตลอดจน
จัดระบบองค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ในเรื่องแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ ซึ่งจะชํวยให๎
เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแนวใหมํที่สอดคล๎องต๎องกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ในสํวนเนื้อหาคือการศึกษาองค๑ประกอบและสาระสาคัญของ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ รวมถึงแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งแนวคิด
รัฐประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม รัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ และการจัดการภาครัฐแนวใหมํ โดยมีประชากร
ที่ใช๎ในการศึกษาคือหนังสือ ตารา และบทความที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร๑ดังกลําว
จานวน 12 เลํม/เรื่อง โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในชํวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2555 ในสํวน
การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (content analysis)

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่ องการสั งเคราะห๑ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ มีประชากรในการ
ศึกษาวิจัยคือ เอกสาร ตารา วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ๑ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ที่เกี่ยวกับแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหมํทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ โดยมีกลุํมตัวอยํางซึ่งผู๎วิจัยได๎คัดเลือกมาอยําง
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จานวน 12 เลํม/เรื่อง โดยใช๎หนังสือของ Robert B. Denhardt
and Janet Vinzant Denhardt เรื่อง The New Public Service : Serving, Not Steering เป็น
เอกสารหลักในการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ ในสํวนเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสารวจเอกสารและแบบ
สัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง โดยแบบสารวจจะใช๎เพื่อสารวจองค๑ความรู๎ทางรัฐประศาสนศาสตร๑ตั้งแตํ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหมํ และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ สํวนแบบสัมภาษณ๑ใช๎สาหรับการสัมภาษณ๑ความเห็นของ
ผู๎เชี่ยวชาญเพื่อหาข๎อสรุปที่สอดคล๎องกันกับผลการสังเคราะห๑แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ
สาหรับการเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ข๎อมูลนั้นเริ่มด๎วยการใช๎แบบสารวจเพื่อเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการศึกษาเอกสาร ตารา วารสารและสิ่งพิมพ๑อื่นๆ เกี่ยวกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑ดั้งเดิม
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑แนวใหมํ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมํ และแนวคิดการบริการสาธารณะ
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แนวใหมํ จากนั้นนาผลที่ได๎มาทาการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (content
analysis) ให๎ได๎มาซึ่งสาระสาคัญ ความเหมือนและความแตกตํางของแนวคิดดังกลําว ตลอดจนได๎มาซึ่ง
ข๎อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ จากนั้นนาข๎อสรุปแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ
มาสร๎างแบบสัมภาษณ๑และนาไปใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลกับผู๎เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ซึ่งเป็นนักวิชาการทาง
รั ฐ ประศาสนศาสตร๑ ที่ มี ต าแหนํ ง ทางวิ ช าการไมํ ต่ ากวํ า รองศาสตราจารย๑ แล๎ ว จึ ง น าความเห็ น ของ
ผู๎เชี่ยวชาญมาวิเคราะห๑และสรุปรํวมกับผลการสังเคราะห๑จนได๎มาซึ่งข๎อสรุปหรือสาระสาคัญของการ
บริการสาธารณะแนวใหมํ

สรุปผลการวิจัย
การบริการสาธารณะแนวใหมํ (New Public Service : NPS) คือ ชุดของแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของการบริหารรัฐกิจภายใต๎ระบบการบริหารปกครองที่ให๎ความสาคัญกับการบริการสาธารณะ
การบริหารปกครองแบบประชาธิปไตย และการสร๎างความผูกพันของพลเมือง ซึ่งปฏิเสธตรรกะที่เน๎น
ตลาดของกลุํมการจัดการนิยมหรือกลุํมการจัดการภาครัฐแนวใหมํ Robert B. Denhardt and Janet
Vinzant Denhardt ผู๎ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการนาเสนอแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํได๎กลําวไว๎
ในสํวนบทนาของหนังสือของเขาวํา “ข๎าราชการไมํได๎สํงมอบบริการสูํลูกค๎าแตํเขาสํงมอบประชาธิปไตย”
(Denhardt and Denhardt, 2007 : xi) ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําNPS เป็นแนวคิดของนักรัฐประศาสนศาสตร๑
สายรัฐศาสตร๑ ที่ให๎ความสาคัญกับเรื่องคุณคําหรืออุดมการณ๑ โดยเฉพาะคุณคําความเป็นประชาธิปไตย
มากกวําเรื่องประสิทธิภาพหรือผลิต ภาพ NPS เป็นแนวคิดที่อยูํบนพื้นฐานของคํานิยมประชาธิปไตย
(value of democracy) ความเป็นพลเมือง (citizenship) และผลประโยชน๑สาธารณะ (public
interest) สาหรับแนวคิดพื้นฐานหรือรากฐานของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํนั้น 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)
ในสํวนสาระสาคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) นั้น พบวํา NPS เป็นแนวคิด
ที่ตีความและวิพากษ๑แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑ในอดีต โดยเฉพาะการวิพากษ๑แนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหมํ (NPM) ตามทัศนะของ David Osborne และ Ted Gaebler ในเรื่อง Reinventing
Government ซึ่งได๎ถูกหยิบยกมาทาการวิพากษ๑ ตีความ และสรุปออกมาเป็นสาระสาคัญของแนวคิดการ
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
ในความสามารถรับผิดชอบได๎เป็นเรื่องสาคัญ (Recognize that Accountability Is Not Simple) (6)
การให๎บริการมากกวําการกากับทิศทาง (Serve Rather than Steer) และ (7) ให๎คุณคํากับคน ไมํใชํแคํ
ผลิตภาพ (Value People, Not Just Productivity)
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จากสาระสาคัญของการบริการสาธารณะแนวใหมํ (NPS) ทั้ง 7 ประการ จะพบวํา แม๎จะเป็น
แนวคิด เชิ งวิ พ ากษ๑ แ นวคิ ด การจั ด การภาครัฐ แนวใหมํ (NPM) โดยเฉพาะการวิ พ ากษ๑ Reinventing
Government แตํก็ไมํได๎วิพากษ๑สาระสาคัญทั้งหมด โดยมีการเลือกประเด็นหลักๆ มาทาการวิพากษ๑
โดยเฉพาะการมองผู๎รับบริการเป็นพลเมืองไมํใชํลูกค๎า การให๎คุณคํากับความเป็นพลเมืองมากกวําการเป็น
ผู๎ประกอบการ ความรับผิดชอบตํอสังคมมากกวําตลาดหรือลูกค๎า การให๎ความสาคัญกับคนมากกวําผลิ ต
ภาพ และการบริการรับใช๎มากกวําการกากับทิศทางแล๎วปลํอยให๎เอกชนเข๎ามาดาเนินการแทน และเมื่อ
เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร๑อื่นๆ 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 ที่ย้าวํา 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
ศัพท๑คาวํา “client” จากภาษาลาตินแล๎วมาจากคาวํา “cliens” ที่หมายถึงการพึ่งพา (dependent)
หรือเป็นผู๎ตาม (follower) (Denhardt and Denhardt, 2007 : 57) ผู๎รับบริการจึงเป็นผู๎คอยรับการ
ชํวยเหลือจากรัฐบาล การให๎บริการตํางๆ จึงอยูํในการควบคุมของรัฐวําจะจัดบริการใดให๎กับผู๎รับบริการ
บ๎าง สํวน NPM มองผู๎รับบริการสาธารณะเป็นลูกค๎า (customer) หรือผู๎บริโภค (consumer) เชื่อวําคน
จะตัดสินใจโดยคานึงถึงผลประโยชน๑ที่ต นจะได๎รับสูงสุด การจัดบริการสาธารณะจึงต๎องคานึงถึงความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค๎าเหมือนกับการเป็นลูกค๎าของธุรกิจเอกชน การบริหารและการบริการตํางๆ ของรัฐจึง
ต๎องขับเคลื่อนโดยเน๎นการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า (customer-driven) ขณะที่ NPA และ
NPS มองประชาชนเป็นพลเมือง (citizen) ที่มีสิทธิอานาจและมีฐานะเป็นเจ๎าของรัฐบาล และเป็นเจ๎าของ
การบริการสาธารณะตํางๆ การบริการตํางๆ แกํประชาชนต๎องอยูํบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
กํอให๎เกิดความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) การบริการสาธารณะจัดเป็นผลประโยชน๑สาธารณะ
อยํางหนึ่งที่พลเมื องต๎องมีบทบาทอยํางสาคัญรํวมกับนักบริหารรัฐกิจในการกาหนดผลประโยชน๑และ
บริการสาธารณะตํางๆ เหลํานั้นขึ้นมา
2. มุมมองต่อผลประโยชน์สาธารณะ OPA เชื่อวํานักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู๎
กาหนดนโยบายสาธารณะหรือผลประโยชน๑สาธารณะ ในขณะที่นักบริหารรัฐกิจหรือข๎าราชการจะเป็น
ผู๎นานโยบายสาธารณะนั้นไปปฏิบัติโดยจะต๎องยึดหลักความเป็นกลาง (neutrality) และประสิทธิภาพ
(efficiency) ผลประโยชน๑สาธารณะจึงถูกกาหนดขึ้นโดยนักการเมืองซึ่งจะสํงตํอผลประโยชน๑นั้นในรูป
นโยบายและแผนเพื่อให๎ข๎าราชการนาไปปฏิบัติ สํวน NPM ได๎นาแนวคิดทางด๎านการตลาด ทางเลือก
สาธารณะ และการจัดการภาคธุร กิจ มาใช๎ในการบริห ารงานภาครัฐ โดยรัฐ บาลเปรียบเสมือนตลาด
(market like) ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค๎า (customer) ลูกค๎าจึงสามารถตัดสินใจเลือกสิ นค๎าและ
บริการได๎บนพื้นฐานของผลประโยชน๑สํวนตัว แนวคิดนี้จึงให๎ความสาคัญกับทางเลือกหรือผลประโยชน๑
ของแตํละบุคคลมากกวําผลประโยชน๑สาธารณะ ขณะที่ NPA และ NPS ตํางก็ให๎ความสาคัญกับเรื่อง
ผลประโยชน๑สาธารณะเป็นอยํางยิ่ง โดยมองวําในการค๎นหาผลประโยชน๑สาธารณะต๎องอาศัยการมีสํวน
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รํวมจากภาคประชาชน โดยต๎องเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว (active citizen) ที่ต๎องเป็นผู๎ที่
รํ ว มกั บ นั ก บริ ห ารรั ฐ กิ จ ก าหนดความหมาย ประเภทและขอบเขตของผลประโยชน๑ ส าธารณะผํ า น
กระบวนการสนทนา (dialogue) การถกแถลงหรื อปรึกษาหารือ (deliberation) การดาเนินการใน
ลักษณะนี้น ามาซึ่งการสร๎ างประชาธิปไตยของพลเมืองรูปแบบใหมํที่เรียกวํา “ประชาธิปไตยแบบถก
แถลง” (deliberation democracy) หรือเป็นการบริหารปกครองที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครอง
ตนเอง (participatory self-governance) ผลประโยชน๑สาธารณะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลําวนี้จึง
เป็นผลโยชน๑สํวนรวมที่แตกตํางจากสิ่งที่เป็นผลประโยชน๑ของแตํละบุคคล
3. มุมมองต่อคุณค่าความเป็นพลเมืองและบทบาทของนักบริหารรัฐกิจ OPA ให๎ความสาคัญ
กับบทบาทของรัฐบาลและนักบริหารรัฐกิจในการดาเนินกิจการของรัฐด๎วยตนเอง การมีสํวนรํวมในการ
บริหารปกครองของประชาชนกระทาได๎โดยผํานกระบวนการเลือกตั้งตัวแทนเข๎าไปทาหน๎าที่แทนตนเอง
ในรั ฐ บาล หลั งจากการเลื อ กตั้งแล๎ ว จึ งเป็ นเรื่องยากที่ป ระชาชนจะเข๎ าไปมีสํ ว นรํว มในกิจกรรมทาง
การเมืองการบริหารได๎อีก เพราะตามแนวคิดนี้ถือวําประชาชนได๎มอบอานาจในการตัดสินใจให๎แกํตัวแทน
ของตนไปทาหน๎าที่แทนแล๎ว ดังนั้น ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเสมือนผู๎รอรับบริการ (client) จากรัฐแตํ
เพียงอยํางเดียว สํวน NPM ได๎ประยุกต๑หลักการจัดการภาคธุรกิจเข๎ามาใช๎ในการบริหารกิจการของรัฐ
สํงผลให๎บทบาทของนักบริห ารรัฐ กิจที่ปฏิบัติการเองในทุกเรื่องมาเป็นผู๎ถือหางเสือหรือกากับทิศทาง
(steering) ใช๎แนวคิดการตลาดและทางเลือกสาธารณะถํายโอนอานาจในการสํงมอบบริการสินค๎าและ
บริการของรัฐสูํประชาชนไปให๎หนํวยงานภาคเอกชนหรือรับดาเนินการแทน (privatization) เพื่อให๎เกิด
การแขํงขัน (competition) ในการจัดบริการสาธารณะ บทบาทของนักบริหารรัฐกิจจึงเปลี่ยนเป็นจาก
ผู๎ดาเนินการเองเป็นผู๎ที่คอยกากับดูแลหรือกาหนดทิศทางให๎เอกชนดาเนินการ ขณะที่ NPA มองนัก
บริหารรัฐกิจในฐานะเป็นผู๎นาในการเปลี่ยนแปลง คอยกระตุ๎นให๎เกิดการมีสํวนรํ วมหรือการเป็นพลเมืองที่
ตื่นตัว ซึ่งเหมือนๆ กับ NPS ที่ให๎ความสาคัญกับความเป็นพลเมืองที่จะต๎องมีความผูกพันเกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ บทบาทของนักบริหารรัฐกิจจึงไมํใชํทั้งผู๎ทาเอง ผู๎กากับดูแล ถือหางเสือ
หรื อกาหนดทิศทางหรื อเป็ น เพีย งผู๎ ป ระกอบการ แตํต๎องปรับบทบาทมาเป็นผู๎ ทาหน๎าที่ส นับสนุนให๎
ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารปกครอง
4. มุ ม มองต่ อ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ OPA ถื อ วํ า การน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation) เป็นเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่ต๎องรัฐต๎องดาเนินเพื่อนาสํงสินค๎าและบริการสูํ
ประชาชนในฐานะผู๎ รั บ บริ ก ารจากรั ฐ ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ เ น๎ น “ประสิ ท ธิ ภ าพ”
(efficiency) ซึ่งต๎องการวิธีการที่ดีที่สุด (the best way) ในลักษณะที่เป็นการดาเนินการแบบรวมศูนย๑
อานาจสั่งการอยํางเป็นขั้นตอนจากระดับนโยบายเบื้องบนไปสูํระดับปฏิบัติการผํานไปจนถึงผู๎รับบริการ
นักบริหารรัฐกิจจึงมีหน๎าที่ในการนานโยบายตํางๆ ที่ได๎กาหนดแล๎วไปปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ กฎหมาย
ระเบียบการตํางๆ ที่กาหนดไว๎แ ล๎วด๎วยความเป็นกลางและความเป็นมืออาชีพ สํวน NPM มองวําการ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัตินั้นไมํใชํเรื่องที่รัฐต๎องไปดาเนินการเองโดยตรง หากแตํเป็นเรื่องของ
ระบบกลไกตลาดโดยอาศัยพลังและแรงจูงใจของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ไปสูํความสาเร็จ รัฐทาหน๎าที่เป็นแตํเพียงผู๎กาหนดและควบคุมทิศทางการดาเนินการเทํานั้น เชํน การแปร
สภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน (privatization) และการผลิตรํวมกันระหวํางรัฐกับ เอกชน
(coproduction) เป็นต๎น สํวน NPA แม๎ยังเห็นวําหนํวยงานของรัฐและข๎าราชการคือผู๎ที่มีบทบาทหลักใน
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบั ติ แตํก็ต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํ ว นรํว มในกระบวนการ
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

450

-

ดังกลําวให๎เพิ่มมากขึ้นด๎วย ขณะที่ NPSได๎เสนอวําในการนานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะต๎องให๎ความสาคัญกับ
การสร๎างความผูกพันหรือการเข๎ามามีสํวนรํวมของพลเมือง (citizen engagement) ตลอดจนการสร๎าง
ชุมชน (community building) ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต๎องเหมาะสมและจาเป็นตํอการนานโยบายไปปฏิบัติใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัตินี้ ประชาชนจึงไมํใชํมีฐานะเป็นแตํเพียง
ผู๎รับบริการหรือลูกค๎าอีกตํอไป หากแตํเป็นผู๎ที่เข๎ามามีสํวนรํวนในการดาเนินการอยํางแท๎จริง
5. มุมมองต่อความสามารถรับผิดชอบได้ OPA เน๎นการทางานที่ยึดกฎระเบียบ กฎหมาย สาย
บังคับบัญชา หลีกเลี่ยงการใช๎ดุลยพินิจ การทางานเป็นไปตามขั้นตอนและโครงสร๎างองค๑การ จึงมีความ
รับผิดชอบตํองาน ผู๎บังคับบัญชา และตํอหนํวยงานมากกวํารับผิดชอบตํอพลเมือง ความรับผิดชอบได๎ตาม
แนวคิดนี้จึงเป็นความรับผิดชอบที่เป็นทางการ ตามโครงสร๎าง กระบวนการ กฎระเบียบ และกฎหมาย
เป็นสาคัญ สํวน NPM มีการนาวิธีการและรูปแบบธุรกิจเข๎ามาใช๎ในภาครัฐ จุดเน๎นของความรับผิดชอบ
ตามแนวคิดนี้ อยูํ ที่มาตรฐานผลการปฏิบัติงานและผลลั พธ๑เป็นส าคั ญ เน๎นความรับผิ ดชอบตํอลู กค๎ า
(customers) นักบริหารรัฐกิจต๎องเสนอทางเลือกให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจ สํงเสริมให๎เกิดการแปรรูป
กิจกรรมของรัฐให๎เป็นกิจกรรมของเอกชน (privatization) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบได๎ที่
อยูํในขอบเขตของรัฐไปสูํเอกชน (shifts accountability from public to private) ขณะที่ NPA และ
NPS มีมุมมองตํอความรับผิดชอบได๎ที่คล๎ายๆ กัน กลําวคือ NPA มุํงเน๎นให๎นักบริหารรัฐกิจบริหารงาน
และให๎ บ ริ ก ารที่ รั บ ผิ ด ชอบตํ อ สั ง คม มองประชาชนในฐานะพลเมื อ งและต๎ อ งการแก๎ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ
เสริมสร๎างความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) เน๎นคํานิยมในการบริหารแบบประชาธิปไตย และ
ความรับผิดชอบได๎โดยเน๎นย้าจริ ยธรรมทางการบริหารและจุดเน๎นการรับผิดชอบได๎อยูํที่ประชาชนที่
สามารถตรวจสอบนักการเมืองและระบบราชการได๎ตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย สาหรับ NPS ได๎
อธิบายย้าให๎เห็นถึงความสาคัญของความรับผิดชอบได๎ (accountability) วําเป็นสิ่งที่นักบริหารรัฐกิจต๎อง
ให๎ความสาคัญมากกวําเรื่องของการตลาด ภาครัฐควรสนใจตํอเรื่องของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ คํานิยมของ
ชุ ม ชน บรรทั ด ฐาน คํ า นิ ย มทางการเมื อ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ และผลประโยชน๑ ข องพลเมื อ ง ความ
รั บ ผิ ดชอบได๎ ไมํใ ชํเ รื่ อ งงํ ายที่ เป็ น แคํป ระสิ ทธิ ภ าพและมาตรฐานแบบการตลาดที่ มุํงตอบสนองและ
รับผิดชอบตํอของลูกค๎า (customer) เทํานั้น นักบริหารรัฐกิจควรรับผิดชอบตํอผลประโยชน๑สาธารณะ
มากไปกวําผลประโยชน๑ของลูกค๎า และต๎องจัดบริการสาธารณะตามที่พลเมืองเรีย กร๎องมากกวําการคานึง
เรื่องต๎นทุน
6. มุ มมองต่ อการจั ด บริ ก ารสาธารณะ OPA มี ลั กษณะเป็น การจัด การโดยฝุ า ยบริห าร
(executive management) โดยรวมอานาจและความรับผิดชอบไว๎ที่สํวนกลาง การจัดบริการสาธารณะ
จึ งอยูํ ในโครงสร๎ างองค๑การที่เ น๎ น สายการบัง คับบัญชา เน๎นการสั่ งการและผู๎ ปฏิบัติง านก็ต๎อ งเชื่อฟั ง
ผู๎บริหารหรือหัวหน๎างานแบบที่ไมํอาจโต๎แย๎งหรือตั้งคาถามได๎ นักบริหารรัฐกิจให๎ความสาคัญกฎระเบียบ
มากกวําการบริการประชาชน ทาให๎การจัดบริการสาธารณะในยุดดั้งเดิมถูกมองวําลําช๎า (red tape) และ
ขาดประสิทธิภาพ สํวน NPM มีลักษณะเป็นการประกอบการและจัดทาแบบเอกชนนารูปแบบการจัดการ
แบบตลาดมาใช๎กับการจัดบริการสาธารณะ มุํงเรื่องประสิทธิภาพและต๎นทุนในการจัดบริการสาธารณะ
ให๎ความสาคัญกับการตอบสนองตํอผลประโยชน๑สํวนบุคคลของแตํละคนตามทฤษฎีทางเลือกสาธารณะที่
มุํงเพิ่มทางเลือกและสร๎างความพึงพอใจสูงสุดให๎แกํ ลูกค๎า โดยภาครัฐมีบทบาทในการกากับดูแลหรือ
กากับทิศทางการจัดบริการสาธารณะของธุรกิจภาคเอกชน ขณะที่ NPA และ NPS มีมุมมองตํอการ
จัดการบริการสาธารณะที่ใกล๎เคียงกัน โดย NPA เน๎นการจัดบริการสาธารณะให๎เกิดความเสมอเป็นธรรม
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ใช๎แนวคิดความมีภ าวะผู๎น าของนั กบริห ารรัฐ กิจในฐานะผู๎นาการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให๎ องค๑การภาครัฐ
จัดบริ การสาธารณะได๎อยํ างมีประสิ ทธิภ าพ ให๎ ความส าคัญกับการกระจายอานาจและเปิดโอกาสให๎
ประชาชนมามีสํ วนรํว มในการจั ดบริ การสาธารณะ สํว น NPS ยังคงเน๎นเรื่องความเป็นธรรม และ
จัดบริการสาธารณะโดยภาครัฐมากกวําการเป็นแคํผู๎ควบคุมกากับทิศทางแล๎วให๎เอกชนดาเนินการ โดยนัก
บริหารรัฐกิจเป็นผู๎มีบทบาทสาคัญในการชํวยเหลือพลเมืองให๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และบอกในสิ่งที่ตนต๎องการ บทบาทของภาวะผู๎นาของนักบริหารรัฐกิจในการจัดบริการสาธารณะคือ ชํวย
ให๎ชุมชนและพลเมืองเข๎าใจในศักยภาพและสิ่งที่พวกเขาและชุมชนต๎องการจริงๆ แล๎วนาความต๎องการนั้น
มาจัดบริการสาธารณะให๎แกํพลเมืองตํอไป
7. มุมมองต่อคุณค่าของคน OPA มองคนแบบทฤษฎี X เน๎นการควบคุมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน เชื่อวําคนจะทางานให๎ก็ตํอเมื่อได๎รับเงินเดือนคําจ๎าง และเมื่อคนงานทางาน
ได๎ผลงานที่ไมํดีก็จะถูกลงโทษและการทางานมักเป็นทาตามคาสั่งมากกวํามีความคิดสร๎างสรรค๑ ในสํวน
มุ ม มองเรื่ อ งของผลิ ต ภาพนั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพถู ก วั ด โดยเปรี ย บเที ย บต๎ น ทุ น กั บ ผลผลิ ต ผลิ ต ภาพ
(productivity) ของงานมี ค วามส าคั ญ มากกวํ า คุ ณ คํ า ของคน คนถู ก มองวํ า เป็ น ต๎ น ทุ น อยํ า งหนึ่ ง ใน
กระบวนการผลิ ต การทางานเน๎ น ประสิ ทธิภ าพโดยไมํได๎มองถึงคุณภาพชีวิตระยะยาวของมนุษย๑ใน
องค๑การ และไมํได๎คานึงถึงมิติในเรื่องชุมชนและพลเมือง ประเด็นที่เกี่ยวกับ ชุมชน ภาคพลเมือง และ
ความเป็นประชาธิปไตยจึงตกอยูํภายใต๎พื้นที่ของการเมือง และอยูํภายนอกพื้นที่ของการบริหารรัฐกิจ
สํวน NPM ก็ยังเป็นแนวคิดที่มุํงการเพิ่มผลิตภาพมากกวําที่จะเน๎นคุณคําของคน โดยใช๎ทฤษฎีทางเลือก
สาธารณะ ทฤษฎีผู๎วําจ๎างและตัวแทน โดยได๎อธิบายพฤติกรรมมนุษย๑ภายใต๎การอธิบายแบบเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร๑ ใช๎การจูงใจโดยตัวเงินและแรงจูงใจในผลประโยชน๑สํวนตนเป็นตัวกระตุ๎นเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ในการผลิตเป็นสาคัญ โดยให๎ความสาคัญตํอมิติของชุมชนและการมีสํวนรํวมของพลเมืองคํอนข๎างน๎อย
ขณะที่ NPA และ NPS มองคนแบบทฤษฎี Y โดย NPA เน๎นการให๎คุณคํากับคนมากกวําผลผลิต
โดยเฉพาะกับกลุํมคนที่เสียเปรียบหรือด๎อยโอกาสในสังคม พร๎อมทั้ งเปิดโอกาสให๎คนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การบริหารภาครัฐเพิ่มมากขึ้นด๎วย สํวน NPS ซึ่งเน๎นการให๎คุณคํากับการบริการสาธารณะ ให๎คุณคํากับ
ความเป็ น ธรรม ความเสมอภาค การตอบสนอง การให๎ ค วามเคารพ พั น ธะสั ญ ญา ซึ่ ง ไมํ เ น๎ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพ นักบริหารรัฐกิจต๎องตระหนักในการให๎บริการโดยตั้งอยูํบนวิถีของประชาธิปไตย การมี
ตัวตนอยูํของนักบริหารรัฐกิจไมํใชํเป็นไปเพื่อทางานตามโครงสร๎างในฐานะลูกจ๎างในระบบตลาด แตํนัก
บริหารรัฐกิจต๎องมีสํวนรํวมในการบริหาร มีการสร๎างแรงจูงใจที่มากไปกวําการจํายเงินหรือความมั่นคง
การบริ ห ารรั ฐ กิจ ต๎ องมุํงไปที่การสร๎ างชีวิตความเป็นอยูํที่ดียิ่งขึ้ นของพลเมืองมากกวําผลิ ตภาพหรื อ
ประสิทธิภาพการบริหาร
จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมํกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑
ในยุคตํางๆ จะเห็นได๎วํา NPS มีความเหมือนกับ NPA คํอนข๎างมาก ขณะที่จะมีความแตกตํางกับ OPA
และ NPM หลากหลายประการ โดยสามารถสรุปความเหมือนและความแตกตํางของ NPS กับแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร๑อื่นๆ ได๎ 3 ประการหลัก คือ (1) NPS ให๎ความสาคัญกับพลเมือง (citizen first)
ผลประโยชน๑สาธารณะ (public interest) ความเป็นประชาธิปไตย (democratic) ความสามารถในความ
รับผิดชอบได๎ตํอพลเมือง (accountability) การเจรจาตํอรองเพื่อหาข๎อสรุปและพันธสัญญาตํอพลเมือง
และชุมชน (community) เพื่อกระจายผลประโยชน๑สาธารณะนั้นไปสูํสังคมอยํางแท๎จริง ขณะที่ OPA ยัง
มองประชาชนเป็นเพียงผู๎รอรับบริการจากรัฐ (client) เน๎นการบริหารภายในมากกวําภายนอก ยัง
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คานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดเป็นคํานิยมหลักในทางการบริหาร จัดองค๑การแบบ
ทางการที่เน๎นสายการบังคั บบัญชา ผลประโยชน๑สาธารณะถูกกาหนดโดยฝุายการเมืองและข๎าราชการ
ประจา หรือกาหนดไว๎แล๎วในนโยบายและกฎหมายตํางๆ ความรับผิดชอบได๎เป็นเรื่องของผู๎เชี่ยวชาญและ
นั กบริ ห ารระดับ สู ง กระบวนการตัดสิ นใจตํางๆ จึ งถูกผู กขาดอยูํในกลุํ มนัก การเมืองและข๎าราชการ
พลเมื อ งหรื อ ประชาชนจึ ง เข๎ า มามี สํ ว นรํ ว มได๎ ใ นระดั บ ที่ จ ากั ด การปฏิ บั ติ ง านก็ เ ป็ น ไปกฎเกณฑ๑
กฎระเบียบ จนสํงผลให๎เกิดการทางานที่ขาดประสิทธิภาพและลําช๎า ข๎าราชการก็ขาดแรงจูงใจในการ
ทางานและถูกปิดกั้นในความคิดสร๎างสรรค๑ (2) NPS กับ NPA มีสาระสาคัญและคํานิยมพื้นฐานที่
คล๎ายคลึงกันมาก ไมํวําจะเป็นการเน๎นการมีสํวนรํวมของพลเมือง ความเป็นประชาธิปไตย บทบาทของ
นักบริหารรัฐกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคม คํานิยมการบริหารที่ไมํใชํเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัดเทํานั้น แตํยังให๎ความสาคัญกับเรื่องความเสมอภาค เป็นธรรม ความรับผิดชอบได๎ จริยธรรม
ในการบริหาร ซึ่งความคล๎ายคลึงกันนี้ทาให๎มองได๎วําแนวคิดทั้งสองเป็นกลุํมแนวคิดเดียวกัน เป็นแนวคิด
เชิงปทัสถานที่ปฏิเสธปฏิฐานนิยมทางตรรกะ (anti-logical positivism) เหมือนกัน เพียงแตํ NPS มา
ขยายรายละเอียดของ NPA เพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเด็นเทํานั้น โดย NPS มีระดับในเรื่องการค๎นหาความ
ต๎องการหรือความจาเป็นของพลเมือง ตลอดจนเรื่องประชาธิปไตยที่มีระดับที่เพิ่มมากขึ้นกวํา NPA และ
(3) NPS กับ NPM มีความแตกตํางกันเป็นอยํางยิ่ง เพราะความตั้งใจของ NPS ในการเป็นแนวคิดหรือ
วาทกรรมเชิงวิพากษ๑ NPM ตั้งแตํที่ NPS ไมํเห็นด๎วยที่จะมองประชาชนเป็นลูกค๎าเหมือน NPM แตํกลับ
เห็น วําประชาชนคือพลเมืองที่ต๎องการผลประโยชน๑ของสํ วนรวมหรือผลประโยชน๑ระยะยาวมากกวํา
ผลประโยชน๑ สํ ว นตนหรื อผลประโยชน๑ระยะสั้ น ในการบริก ารสาธารณะนักบริห ารรัฐ กิจก็เป็นเพีย ง
ผู๎รั บผิ ดชอบรํ ว มหาใชํผู๎ป ระกอบการหรือเจ๎าของกิจการไมํ ประสิ ทธิภาพและผลิ ตภาพไมํใชํเรื่องที่มี
ความสาคัญมากไปกวําความเสมอภาค เป็นธรรม และความรับผิดชอบได๎ของภาครัฐ โดยเห็นวําคํานิยมใน
เรื่องความเป็นธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบได๎ตํางหากที่เป็นเปูาหมายของการบริการสาธารณะ
การบริการของรัฐไมํได๎เป็นการสํงมอบสินค๎าหรือ บริการให๎แกํพลเมืองเทํานั้นแตํมันคือการสํงมอบความ
เป็นประชาธิปไตยไปสูํพลเมือง ซึ่งแนวคิดตํางๆ เหลํานี้ของ NPS แตกตํางจากแนวคิด NPM เป็นอยําง
มาก

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
NPS เป็นแนวคิดเชิงปทัสถานเน๎นการวิพากษ๑ และมีลักษณะเป็นวาทกรรม (discourse) ที่มีเปูา
มายของการนาเสนอเพื่อการวิพากษ๑วิจารณ๑แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร๑อื่นๆโดยเฉพาะ NPM ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ได๎อาศัยรูปแบบการบริหารมาจากภาคเอกชนมาใช๎ NPS กับ NPM จึงเป็นแนวคิดที่มีความ
ขัดแย๎งกันอยํางชัดเจน ทั้งในเรื่องที่มาของการสร๎างองค๑ความรู๎ ญาณวิทยา ทัศนคติ ในการมองประชาชน
การใช๎กลไกและโครงสร๎างในการจัดบริการ จุดเน๎นเกี่ยวกับแนวคิดผลประโยชน๑สาธารณะ บทบาทของ
รัฐบาล ความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได๎วํา NPS มีจุดยืนที่แตกตํางอยําง
ชัดเจนกับ NPM ในขณะที่อีกด๎านหนึ่ง NPS ได๎มีสํวนที่คล๎ายคลึงกับ NPA โดยมีที่มาและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับความเป็นประชาธิปไตย การให๎ความสาคัญกับหลักความรับผิดชอบได๎ ผู๎นาการเปลี่ยนแปลง
และการคานึงถึงการกระจายผลประโยชน๑สาธารณะไปสูํสังคมและชุมชนโดยให๎คุณคํากับกระบวนการการ
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มีสํวนรํวมกับภาคพลเมือง ซึ่งโดยพื้นฐานทางความคิดแล๎ว NPS และ NPA มีรากฐานและที่มาที่
คล๎ า ยคลึ ง กั น และมี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ รํ ว มกั น ทางญาณวิ ท ยาคื อ การได๎ ซึ่ ง ความรู๎ ม าแบบปทั ส ถาน
(normative) ซึ่งแตกตํางจาก OPA และ NPM ที่มลี ักษณะเป็นแบบปฎิฐานนิยม (positivist) มากกวํา
ในสํวนของการได๎รับการยอมรับในแวดวงรัฐประศาสนศาสตร๑และความแข็งแกรํงของทฤษฎี
และแนวคิดนั้น NPS ยังมีความคลุมเครือและคงมีปัญหาในด๎านยอมรับและรับรู๎จากแวดวงวิชาการ โดยมี
ลักษณะเป็นวาทกรรมที่ยังหํางไกลการปฏิบัติ มุํงเน๎นในเชิงคุณคําหรือคํานิยมมากกวําการนาความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ได๎ในทางการบริหารรัฐกิจ นักวิชาการที่ยอมรับ NPS สํวนใหญํล๎วนมาจากนักวิชาการสาย
รัฐศาสตร๑ ที่มุํงเน๎นคํานิยมและอุดมการณ๑ประชาธิปไตย ขณะที่กระแสหลักในการบริหารภาครัฐยังคง
วนเวียนอยูํกับวิธีการและเทคนิคของ NPM ที่จับต๎องได๎มากกวํา NPS ไมํสามารถที่จะเสนอแนวคิดและ
เหตุผลที่สามารถหักล๎างแนวคิดกระแสหลักดังกลําวได๎ จึงไมํได๎การยอมรับและสนใจจากแวดวงวิชาการ
ทางรัฐ ประศาสนศาสตร๑ มากนั ก โดยเห็ นได๎จากหนังสื อ ตารา และงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร๑
เกี่ยวกับ NPS ยังมีน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดกระแสหลักอยําง NPM
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
(1) ควรนาคํานิยมของ NPS ไปใช๎โดยผสมผสานกับวิธีการและเทคนิคของการจัดการภาครัฐแนว
ใหมํ
(NPM) เพื่อให๎เกิดการบริหารภาครัฐที่สอดคล๎องกับอุดมการณ๑และคํานิยมประชาธิปไตยและสามารถ
วัดผลสาเร็จได๎อยํางชัดเจน
(2) การน าไปใช๎ใ นการเรี ย นการสอนหรื อทางการศึ กษาควรน าเสนอในลั ก ษณะพัฒ นาการ
แนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร๑กํอนการวิเคราะห๑เปรียบเทียบและสรุปให๎เห็นถึงความเหมือนและความแตกตํางของ
แนวคิดแตํละยุค และควรเน๎นย้าให๎เห็นวํา NPS แตกตํางจาก NPM อยํางไร
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นที่ NPS ยังไมํสามารถนาเสนอได๎อยํางชัดเจน คือ เรื่องคํานิยมหรือ
คุณคํา
ทางการบริหาร เชํน ผลประโยชน๑สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม จริยธรรมทางการบริหาร เพื่อให๎
ทราบวําคุณคําเหลํานี้จะนิยามให๎ชัดเจนหรือเป็นที่ยอมรับได๎อยํางไร จะใช๎เกณฑ๑ใดวัดคุณคําเหลํานี้ได๎
อยํางเป็นรูปธรรม
(2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนาสาระสาคัญหรือหลักการของ NPS เชื่อมโยงไปสูํการปฏิบัติ
เพื่อให๎
ทราบวําหลักการหรือสาระสาคัญตํางๆ นั้นสามารถนาไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองชองชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร
Factors influencing self-reliance community: The case of Klongladmayom
community, Talingchan District, Bangkok
นายอัยรวี วีระพันธ์พงศ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะและปั จ จั ย ตํ อ การพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชน
คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีกลุํมเปูาหมายในการศึกษา
คือ ประธานชุมชนคลองลัดมะยม คณะการการชุมชน ประชากรภายในชุมชน และ บุคคล หนํวยงาน
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะการพึ่งตนเองของ
ชุมชนคลองลัดมะยมจาแนกได๎ 4 ด๎าน คือ 1.ด๎านเศรษฐกิจ 2. ด๎านการเกษตร 3. ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ
4. ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ทาให๎ชุมชนคลองลัดมะยมพึ่งตนเองได๎ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได๎แกํ
ผู๎ น าชุมชน ทุ น ทางเทคโนโลยี ทรั พ ยากรชุม ชน การรวมกลุํ ม และ ความเชื่อมั่ นในคํา นิยม ศาสนา
วัฒนธรรม และเอกลักษณ๑ของชุมชน 2) ปัจจัยภายนอก คือ หนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานอื่นๆ สํวน
อุปสรรคในการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ กฏหมาย
คาสาคัญ: 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 selfreliance 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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บทนา
ในปัจจุบันภารกิจของรัฐบาลนั้นมีอยูํอยํางกว๎างขวาง นับวันยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็น
ได๎จากงบประมาณของรัฐที่เพิ่มขึ้นในแตํละปีตามความเจริญเติบโตของบ๎านเมือง ทาให๎รัฐบาลไมํสามารถ
ที่จะดาเนินการตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง สํงผลให๎ปัญหาของประชาชนไมํได๎
รับการแก๎ไข หรือได๎รับการแก๎ไขที่ไมํต รงจุด จนกระทั่งเกิดการรวมตัวเพื่อผนึกกาลังกันในหลายชุมชน
ท๎องถิ่น กระแสชุมชนพึ่งตนเองจึงได๎รับความสนใจให๎เป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว ชุมชน
ท๎องถิ่นซึ่งจัดได๎วําเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาด๎านตํางๆของประเทศและเป็นฟันเฟืองที่สาคัญใน
การชํวยแบํงเบาภาระในการแก๎ไขปัญหาตํางๆของรัฐบาลด๎วยแนวทางการพึ่งตนเอง
การพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นนั้น คือ การที่ชุมชนท๎องถิ่นสามารถกาหนดอนาคตชุมชนด๎วย
ตัวของชุมชนท๎องถิ่นเองได๎ โดยอยูํบนพื้นฐานความคิด ความเชื่อ และความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นเอง
ซึ่งชุมชนท๎องถิ่นเป็นผู๎วางแผน เรียนรู๎ สามารถวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความต๎องการของตนเอง และเลือก
วิธีปฏิบัติเพื่อแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการของตนเองได๎ และยอมรับตํอผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
หัวใจที่สาคัญของการพึ่งตนเองที่สาคัญประการหนึ่งคือ การพึ่งตนเองมิได๎เกิดจากคาสั่งเบื้องบน แตํต๎อง
เกิดจากจิตสานึก การมีสํวนรํวม ซึ่งเกิดจากการอาศัยความรํวมมือรํวมใจจากสมาชิกภายในชุมชนท๎องถิ่น
เอง มิเชํนนั้นแล๎วการพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นจะตกอยูํในลักษณะ “หยิบยื่นหรือยัดใสํ” ให๎กับชุมชน
ท๎องถิ่น ทาให๎เกิดลักษณะที่ชุมชนท๎องถิ่นต๎องพึ่งพารัฐบาล ทาให๎ชุมชนท๎องถิ่นไมํยอมชํวยเหลือตัวเอง คือ
รอคอยความชํวยเหลือ คาแนะนา และร๎องขอให๎รัฐบาลเข๎ามาดาเนินการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต๎องการตํางๆ
อยํางไรก็ตาม การพึ่งตนเองเคยเป็นลักษณะเดํนที่สาคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยมาโดย
ตลอด เพราะสังคมของคนไทยในอดีตมีชีวิตอยูํในระบบเศรษฐกิ จแบบพอยังชีพ หรือเศรษฐกิจแบบ
พึ่งตนเอง อาศัยอยูํในหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นชุมชนที่คํอนข๎างเป็นอิสระจากอานาจควบคุมของรัฐ อยํางไรก็ตาม
คนในสมัยกํอนที่สามารถพึ่งตนเองได๎นั้น ไมํได๎หมายความวําเอกบุคคลคนเดียวสามารถพึ่งตนเองได๎ แตํ
หมายถึงคนที่อยูํรํวมกับคนอื่นในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได๎ ในปัจจุบันเราเคยชินที่จะมองโลกจากแงํมุม
ของปัจเจกบุคคล แตํในสังคมสมัยกํอนนี้ คนประกอบกิจกรรมตํางๆในเงื่อนไขของ “กลุํม” เสมอ คนสํวน
ใหญํอยูํ ในชุมชนหมูํบ๎ าน ฉะนั้ น ชุมชนหมูํบ๎านจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่คนประกอบกิจกรรมตํางๆ (นิธิ
เอียวศรีวงศ๑, 2548: 1) สภาพการพึ่งตนเองของชาวบ๎านไทยเชํนนี้เริ่มสลายตัวลงหลัง พ.ศ. 2500 เป็นต๎น
มา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาตินับตั้งแตํฉบับที่ 1 ซึ่งประกาศใช๎ใน พ.ศ. 2504 ซึ่งแป็นกระ
บวนการที่มุํงในลักษณะการพัฒนาเฉพาะทางไมํใชํการพัฒนาแบบองค๑รวม สํวนใหญํเป็นการพัฒนาโดย
การเลียนแบบจากประเทศตะวันตก จุดกาเนิดของการพึ่งตนเองเริ่มจากแนวคิดของรุสโซ คาปราศรัยของ
เหมาเจ๐อตุง นโยบายของมหาตมะคานธี และแนวคิดของโฮจิมินห๑ โดยทํานเหลํานี้ได๎มองเห็นผลเสียของ
การพึ่งพา กํอให๎ เกิดความกดดัน ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทาให๎ ประเทศชาติตกอยูํในอิทธิพ ลของ
ตํางชาติ การที่ประเทศชาติจะหลุดพ๎นจากการพึ่งพาได๎ ประชาชนจะต๎องรวมตัวกัน ชํวยเหลือกันและกัน
เพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ในที่สุด (สุภัทร ขจรมาศบุษป์, 2540: 14-15)
เมื่อชุมชนท๎องถิ่นตํางๆสามารถพึ่งตนเองได๎จะสํงผลเชิงบวกตํอการพัฒนาประเทศในทุกๆด๎าน
ไมํวําจะเป็นเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เนื่องจากชุมชนท๎องถิ่นเป็นหนํวยพื้นฐานและเป็นรากฐาน
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ที่สาคัญของประเทศในการพัฒนาด๎านตํางๆ เมื่อชุมชนท๎องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได๎จะทาให๎ชุมชนท๎องถิ่น
เกิดความเข๎มแข็งยํอมสํงผลให๎จังหวัดเกิดความเข๎มแข็ง สุดท๎ายแล๎วประเทศยํอมเกิ ดความเข๎มแข็งตามไป
ด๎วย การพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นดังกลําวชํวยทาให๎ลดปัญหาและแบํงเบาภาระของรัฐบาล หากชุมชน
ไมํสามารถที่จะพึ่งตนเองได๎ รัฐบาลจะต๎องรับภาระดาเนินการทุกๆอยําง ซึ่งไมํสามารถตอบสนองความ
ต๎องการได๎อยํางตรงจุด
อยํางไรก็ตาม ชุมชนท๎องถิ่นแตํละชุมชนนั้ นยํอมมีแนวคิดในการพึ่งพาตนเองที่แตกตํางกันไป
ตามบริบทและสภาพแวดล๎อมของแตํละพื้นที่ ทั้งทางด๎านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ ประเพณี จึงมี
ความจาเป็นอยํางยิ่งในการศึกษาชุมชนท๎องถิ่น เพื่อศึกษาให๎ทราบวําชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเฉพาะสาคัญอะไร และมีปัจจัยใดบ๎างที่ทาให๎ชาวชุมชนสามารถพึ่งตนเองได๎
เพื่อเป็นประโยชน๑ในการศึกษาชุมชนพึ่งตนเองในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นในประเด็นดังตํอไปนี้
1. การพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีลักษณะสาคัญ
อยํางไร
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยอะไรบ๎าง

ประโยชน์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คาดวําจะมีประโยชน๑ที่สาคัญ คือ ได๎ทราบถึงลักษณะการพึ่งตนเองของ
ชุมชนท๎องถิ่นไทย และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นไทย อีกทั้งผลการศึกษา
สามารถนาไปพัฒนาเป็นตัวแบบ (model) เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชน
ท๎องถิ่นได๎

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จากัดขอบเขตไว๎ 2 ด๎าน ดังนี้
1. ด๎านเนื้อหา กาหนดขอบเขตด๎านเนื้อหาการวิจัย 2 ประการ คือ 1) ลักษณะการพึ่งตนเอง
ของชุมชนท๎องถิ่น และ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชนท๎องถิ่นไทย
2. ด๎านหนํวยการศึกษา ผู๎วิจัยเลือกชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎กาหนดให๎ชุมชมคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็น
หนํวยตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา
3. เครื่องมือที่สาคัญ คือ การสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง การสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง การ
สังเกต และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน
4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล ประกอบด๎วย ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ และข๎อมูลจากเอกสารตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง
4.1 ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการจัดกลุํม แยกประเภทและดูความ
สอดคล๎องของเหตุผล โดยจาแนกตามกรอบแนวคิดและประเด็นที่สัมภาษณ๑
4.2 ข๎อมูลจากเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เป็นการศึกษาสารวจจากเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องทั้ง
เอกสารขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งการสืบค๎นข๎อมูลผํานระบบอินเตอร๑เน็ต เพื่อนามาศึกษา อภิ ปราย
และวิเคราะห๑รํวมกับข๎อมูลที่ได๎รับจากการสัมภาษณ๑

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวํา ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจาแนกได๎ 4 ด๎าน คือ 1. ด๎าน
เศรษฐกิจ 2. ด๎านการเกษตร 3. ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ 4. ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ทาให๎
ชุมชนคลองลัดมะยมพึ่งตนเองได๎ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได๎แกํ ผู๎นาชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากร
ชุมชน การรวมกลุํม และ ความเชื่อมั่นในคํานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และเอกลักษณ๑ของชุมชน 2) ปัจจัย
ภายนอก คือ หนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานอื่นๆ สํวนอุปสรรคในการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัด
มะยม คือ กฏหมาย

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม
แตํเดิมชุมชนคลองลัดมะยมมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มีการใช๎น้าจากคลองลัดมะยมเพื่อ
การอุปโภคบริโภค เมื่อมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตํางๆเข๎ามาในพื้นที่ชุมชน ทาให๎วิถีชีวิตคลองลัด
มะยมเปลี่ยนแปลงไป มีการรุกคืบเข๎ามาของหมูํบ๎านจัดสรร ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม น้าในลาคลองเนําเสีย
สภาพความเป็ น ชุมชนใกล๎ ลํ มสลาย ชุมชนคลองลั ดมะยมภายใต๎การนาของนายชวน ชูจันทร๑ จึงได๎
รวมกลุํมกันหาหนทางแก๎ไขปัญหาตํางๆของชุมชน บนหลักการการพึ่งตนเองของชุมชน ที่สอดคล๎องกับ
แนวความคิดของ Galtung (1980: 21), Rousseau, Mao Tse Tung (Ticker, 1980: 59) และ Gandhi
(Ignacy Sachs, 1980: 49) ที่มุํงเน๎นให๎ชุมชนแก๎ไขปัญหาจากพลกาลัง และทรัพยากรของตนเอง ภายใต๎
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คํานิ ยม วัฒนธรรม อารยธรรม และเอกลั กษณ๑ของตัวเอง และพึ่ งพาหนํวยงานภายนอกให๎น๎อยที่สุ ด
สามารถจาแนกได๎ 4 ด๎าน ดังรายละเอียด ดังนี้
1) การพึ่งตนเองด๎านเศรษฐกิจ ชุมชนคลองลัดมะยมมีความสามารถในการพึ่งตนเองด๎าน
เศรษฐกิจ เนื่องจาก แตํเดิมชาวชุมชนมีรายได๎หลักจากภาคการเกษตร ทาให๎มีฐานะยากจน และโดนเอา
เปรียบจากพํอค๎าคนกลาง ทางชุมชนจึงรํวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก๎ไขปัญหารํวมกัน จนได๎
มีการจัดตั้งตลาดน้าคลองลัดมะยมขึ้น เพื่อใช๎เป็นสถานที่ในการระบายผลผลิตทางการเกษตร และเป็น
การสร๎างรายได๎เสริม ให๎กับชาวชุมชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการชํวยให๎คนในชุมชนสามารถดาเนิน
กิจกรรมรักษาความสะอาดคลองได๎ในระยะยาว และสามารถทาได๎อยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ยังได๎มีการ
พัฒ นาสถานที่ที่นํ าสนใจในชุมชนให๎กลายเป็นแหลํงทํองเที่ยว เชํน การนั่งเรือพายชมบึงบัว เป็นต๎น
หลังจากกิจการตลาดน้าสามารถดาเนินกิจการจนประสบความสาเร็จ ทางชุมชนจึงได๎รํวมกันจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนขึ้น เพื่อใช๎เป็นแหลํงออมทรัพย๑และเป็นกองทุนหมุนเวียนในการลงทุน ที่จัดการโดยคน
ภายในชุมชนอีกด๎วย
2) การพึ่ ง ตนเองด๎ า นการเกษตร เนื่ อ งจากชาวชุ ม ชนคลองลั ด มะยมประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ทาให๎ชุมชนได๎มีการจัดทา “สวนเจียมตน” เพื่อใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ การทาปุ๋ยหมักและ
แจกจํายให๎กับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมพันธุ๑ไม๎และผลผลิตที่มีชื่อเสียงของชุมชนโดยเฉพาะ
เครื่องต๎มยาไว๎ รํวมกับการจัดทาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนชาวสวน โดยให๎เยาวชนและโรงเรียนที่ตั้งอยูํใน
ละแวกชุมชนเข๎ามาศึกษา นับวําเป็นการถํายทอดและสร๎างความตระหนักให๎กับเยาวชนของชุมชนอีกด๎วย
3) การพึ่งตนเองด๎านสิ่งแวดล๎อม ชาวชุมชนคลอลัดมะยมได๎ให๎ความสาคัญตํอสิ่งแวดล๎อม
ภายในชุมชนเป็นอยํางมาก เห็นได๎จากมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อใช๎ในการรักษาความสะอาดภายในคลอง
มีการสั่งซื้อเรือเพื่อใช๎ในการเก็บขยะและออกกฏเกณฑ๑รํวมกันในการทาความสะอาดคลองทุกๆ 3 สัปดาห๑
นอกจากนี้ชุมชนยังได๎มีการติดตั้งบํอดักไขมันไว๎ทุกๆครัวเรือน เพื่อกรองไขมันและบาบัดน้าเสียกํอนปลํอย
ทิ้งลงคลองอีกด๎วย
4) การพึ่งตนเองด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นมีความเข๎มแข็งทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอยํางมาก เห็นได๎จากความเพียรพยายามของชาวชุมชนในการรักษาประเพณี
และวัฒ นธรรมของชุมชนเอาไว๎อยํางเครํงครัด มีการถํายทอด ปลูกฝั ง และสร๎างความตระหนักด๎าน
ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน เชํน การจัดงานบูชาพระแมํโพสพ การทาขนมลูกโยน ซึ่งเป็น
ขนมโบราณขึ้นชื่อของชุมชน ให๎กับเยาวชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
อนึ่ง เพื่อให๎มองเห็นถึงลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม ผู๎วิจัยจึงได๎ประมวล
และนาเสนอ ดังแผนภาพที่ 1 ตํอไปนี้
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ลักษณะการพึ่งตนเองของ
ชุมชนคลองลัดมะยม
ด๎านเศรษฐกิจ
 ตลาดน้า
คลองลัดมะยม
 การทํองเที่ยว
 สถาบันการเงิน
ชุมชน

ด๎านการเกษตร

ด๎านสิ่งแวดล๎อม

 สวนเจียมตน
 หลักสูตร
โรงเรียน
ชาวสวน

 โครงการจิต
อาสา
 จัดซื้อเรือเก็บ
ขยะ 3 ลา
 บํอดักไขมัน
 ศูนย๑การเรียนรู๎
การจัดการขยะ
และน้าเสีย
ชุมชน

ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม





ตลาดน้าคลองลัดมะยม
การบูชาพระแมํโพสพ
ศูนย๑พายเรือ
บ๎านหัตถกรรม พิพิธภัณฑ๑เรือ
จาลอง
 ศูนย๑เรียนรู๎เครื่องต๎มยา

ภาพที่ 1: ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม
จากการศึ ก ษาลั ก ษณะการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนคลองลั ด มะยม จะเห็ น ได๎ วํ า ชุ ม ชนมี
พัฒนาการด๎านการพึ่งตนเองเป็นอยํางมาก โดยมีจุดเริ่มต๎นมาจากการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และ
มีการพัฒนาการพึ่งตนเองไปยังด๎านตํางๆเพื่อให๎ชาวชุมชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น นอกจากนี้ชุมชน
คลองลัดมะยมยังได๎เปิดโอกาสให๎ชุมชนข๎างเคียงอื่นๆเข๎ามาศึกษาแนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนด๎วย ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดความสมบูรณ๑แบบทางการเมืองแบบตัวอยําง (Exemplary political perfectionists)
ของ Rosen (1998: 1055)
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม
ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจาแนกได๎ 4 ด๎าน คือ 1. ด๎านเศรษฐกิจ 2.
ด๎านการเกษตร 3. ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ 4. ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งการพึ่งตนเองทั้ง 4 ด๎านของ
ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นถือได๎วําประสบความสาเร็จเป็นอยํางมาก ความสาเร็จจากการพึ่งตนเองของ
ชุมชนคลองลัดมะยมนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด๎วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยเหลํานี้เป็นตัวสํงเสริมให๎ชุมชน
คลองลัดมะยมสามารถพึ่งตนเองได๎ ทั้งนี้เราสามารถพิจารณาปัจจัยได๎ออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ได๎แกํ
2.1) ปัจจัยภายในชุมชน
1) ผู๎นาชุมชน ทั้งนี้ นายชวน ชูจันทร๑ ผู๎นาชุมชนคลองลัดมะยมนั้น จัดได๎วําเป็นผู๎ นาตาม
ธรรมชาติ เป็นผู๎นาในรูปแบบที่สมาชิกในชุมชนให๎การยอมรับ ทั้งในแงํของการคิดดีกับปฏิบัติจริงตามสิ่งที่
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พูด ซึ่งกํอให๎เกิดความเชื่อถือแกํชาวบ๎านทั้งภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ทั้งนี้เห็นได๎จากความคิดที่
เป็ น ระบบในการแก๎ไขปั ญหาชุมชนของนายชวนเองซึ่งเป็นไปตามหลั กการการพึ่งตนเองของชุมชน
นอกจากนี้นายชวน ยังเป็นผู๎นาที่มีความรู๎ความสามารถ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท อีกทั้งยังได๎ใช๎
ชีวิต และเติบโตภายในชุมชน ทาให๎นายชวนเข๎าใจถึงวิถีชีวิต และแนวความคิดของคนในชุมชนได๎เป็น
อยํางดี รวมถึงอุป นิสัย ในการแสวงหาความรู๎ในด๎านตํ างๆที่จาเป็นตํอการพัฒ นาชุมชน เพื่อให๎ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองให๎ได๎มากที่สุด
2) ทุนทางเทคโนโลยี คือ การรวบรวมองค๑ความรู๎ และภูมิปัญญาชาวบ๎านที่มีอยูํ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมความรู๎ในทุกๆแขนงของชุมชน ทั้งด๎านการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมขึ้น
และทาการถํายทอดองค๑ความรู๎ และภูมิปัญญาเหลํานั้น ผํานทางศูนย๑การเรียนรู๎ทั้ง 9 ศูนย๑ของชุมชน
ได๎แกํ ศูนย๑เรียนรู๎ตลาดน้าคลองลัดมะยม, ศูนย๑ทาไอศกรีมโบราณ, การบูชาพระแมํโพสพ, สวนเจียมตน,
ศูนย๑พายเรือ, หลักสูตรโรงเรียนชาวสวน, บ๎านหัตถกรรม พิพิธภัณฑ๑เรือจาลอง, ศูนย๑เรียนรู๎เครื่องต๎มยา
และ ศูนย๑การเรียนรู๎การจัดการขยะและน้าเสียชุมชน
3) ทรั พยากรชุมชน ชุมชนคลองลั ดมะยมมีการใช๎ทรัพยากรที่ส าคัญอยูํ 2 อยําง คือ
ทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้า ทั้งนี้ทรัพยากรทั้ง 2 เป็นทรัพยากรที่หาได๎ภายในชุมชน นอกจากนี้ชุมชน
ยังได๎มีการนาเข๎าทรัพยากรบางประเภทจากภายนอก อยํางไรก็ดีชุมชนก็พยายามที่ใช๎ทรัพยากรที่แสวงหา
ได๎ภายในชุมชนเป็นหลักเพื่อตอบสนองความต๎องการ และแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ประเด็นที่
สาคัญ คือ ชุมชนจะเน๎นการใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา และ มีความรับผิดชอบ ซึ่งในประเด็นดัง กลําวจะ
โยงไปถึงการหํ ว งใยรักษาสิ่งแวดล๎ อม และการคานึงถึงผลกะทบทั้งในด๎านดีและด๎านไมํดี จากความ
พยายามในการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนด๎ ว ย ดั ง จะเห็ น ได๎ จ ากโครงการอนุ รั ก ษ๑ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ ม
โดยเฉพาะลาคลองภายในชุมชน ซึ่งมีอยูํเป็นจานวนมาก เชํน โครงการติดตั้งบํอดักไขมันตามบ๎านเรือน
โครงการจิตอาสา เป็นต๎น
4) การรวมกลุํมพึ่งตนเอง สาหรับชุมชนคลองลัดมะยมนั้น การรวมกลุํมนับวําเป็นปัจจัย
สาคัญที่สามารถทาให๎ชุมชนสารถพึ่งตนเองได๎ ในระยแรก การแก๎ไขปัญหาของชุมชนนั้นเริ่มกระทาจาก
นายชวน
ชูจันทร๑เพียงคนเดียว โดยได๎พายเรือเก็บขยะในลาคลองเพียงลาพัง ตํอมาเมื่อสมาชิกใน
ชุมชนได๎เห็นถึงความตั้งใจจริงในการลงมือปฏิบัติของนายชวน จึงได๎มีการเข๎ารํวมดาเนินการกับนายชวน
มากขึ้น ทั้งนี้สมาชิกที่เข๎ารํวมในระยะแรกมักจะเป็นเครือญาติ และ คนในชุมชนที่รู๎จักสนิทสนมกัน โดย
การรวมกลุํมในครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ๑ในแนวราบ เมื่อกิจการของชุมชนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีรูปแบบ
กิจกรรมและโครงการที่ขยายออกไปในด๎านตํางๆเพิ่มมากขึ้น สมาชิกในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพิ่มมากขึ้น
รูปแบบการรวมกลุํมจึงได๎ปรับเป็นโครงสร๎างแบบเป็นทางการ มีการขยายรับเอากิจกรรม และโครงการ
ตํางๆ เข๎ามาในโครงสร๎างด๎วย และหากในอนาคตมีโครงการตํางๆเพิ่มขึ้น ก็สามารถที่จะเพิ่มเข๎ามาใน
โครงสร๎างได๎ทันที
5) ความเชื่อมั่นตํอคํานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และ เอกลักษณ๑ของชุมชนตนเอง ในสํวนของ
ชุมชนคลองลัดมะยมนั้นจะเห็นได๎วําปัจจัยด๎านความยึดมั่นและภูมิใจตํอคํานิยม ศาสนา วัฒนธรรม และ
เอกลักษณ๑ของชุมชน เป็นปัจจัยที่สาคัญตํอการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม เห็นได๎จากชุมชนได๎
เอาประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนมาใช๎เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนในโครงการ
ตํา งๆ นอกจากนี้ ก ารที่ ค นในชุ ม ชนยึ ด มั่ น ในคํ า นิ ยม ศาสนา วั ฒ นธรรม และเอกลั ก ษณ๑ ข องชุ ม ชน
เหมือนกัน สํงผลให๎เกิดการรับรู๎ในปัญหา และมีความต๎องการที่คล๎ายคลึงกัน ทาให๎สามารถมีการรวมกลุํม
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กันแก๎ไขปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นได๎งําย เชํน การทาตลาดน้าคลองลัดมะยมก็มาจากวิถีชีวิตของชาวชุมชนใน
อดีต กํอนที่จะมีการใช๎การคมนาคมบนบกเป็นหลัก และเป็นการแก๎ไขปัญหาการโดนเอาเปรียบจากพํอค๎า
คนกลางในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม ชุมชนให๎ ความส าคัญตํอปัจจัย
ดังกลําวเป็นอยํางมาก ทั้งนี้พิจารณาได๎จากความพยายามในการรื้อฟื้นประเพณีและวัฒนธรรมที่เคยมีอยูํ
ในชุมชน และประเพณีและวัฒนธรรมที่กาลังสู ญหาย ด๎วยการสร๎างความตระหนักและปลูกฝังจิตสานึก
ให๎กับเยาวชนภายในชุมชน เพื่อพวกเขาได๎เข๎าใจถึงความเป็นมาและอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี
ดังกลําวให๎คงอยูํตํอไป
2.2) ปัจจัยภายนอกชุมชน
1) หนํวยงานภาครัฐ พบวํามีหนํวยงานภาครัฐหลายหนํวยงานที่ได๎เข๎ามาสนับสนุนชุม ชน
คลองลัดมะยมในด๎านตํางๆ อยํางไรก็ตาม เป็นที่นําสังเกตวําหนํวยงานภาครัฐเหลํานี้ตํางมีความเข๎าใจ
เรื่องการพึ่งตนเองของชุมชนเป็นอยํางดี พิจารณาได๎จากการสนับสนุนของหนํวยงานภาครัฐนั้น เป็นการ
สนับสนุนที่อยูํบนพื้นฐานตามความต๎องการของชุมชน และให๎ชุมชนเป็นผู๎ดาเนิ นการด๎วยตนเอง ไมํได๎มี
ลักษณะยัดเยียด หรือบังคับให๎ชุมชนดาเนินการตามคาสั่งของหนํวยงานตน ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ประมวลรูปแบบ
และลักษณะการให๎ความชํวยเหลือของหนํวยงานภาครัฐ ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1: รูปแบบลักษณะการให๎ความชํวยเหลือของหนํวยงานภาครัฐ
รูปแบบการให้ความสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ให้องค์
การพาไปดู
อื่นๆ
อุปกรณ์ งบประมาณ
ความรู้
งาน
(CSR)
1) กองการท่องเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร
และ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย




ศิลปากร
2) สถาบันสารสนเทศทรัพยกรน้าและ




การเกษตร (องค์การมหาชน)
3) สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร



4) ธนาคารออมสิน




2) หนํวยงานอื่นๆ พบวํามีหนํวยงานอื่นๆ เพียงหนํวยงานเดียว ที่เข๎ามาสนับสนุนชุมชน
คลองลัดมะยม นั่นคือ บางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) ซึ่งเป็นองค๑กรที่ไมํใชํรัฐ (NGO) อยํางไรก็ตาม
บางกอกฟอรั่ ม เป็ น หนํ ว ยงานที่ มีค วามเข๎ า ใจเรื่อ งการพึ่ ง ตนเองของชุม ชนเป็ นอยํา งดีเ ชํ นเดี ยวกั บ
หนํวยงานภาครัฐ พิจารณาได๎จากการสนับสนุนของบางกอกฟอรั่มนั้น เป็นการสนับสนุนที่อยูํบนพื้นฐาน
ตามความต๎องการของชุมชน และให๎ชุมชนเป็นผู๎ดาเนินการด๎วยตนเอง ไมํได๎มีลักษณะยัดเยียด หรือบังคับ
ให๎ชุมชนดาเนินการตามคาสั่งของหนํวยงานตน ทั้งนี้ผู๎วิจัยพบวําบางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) ได๎ให๎
การสนับสนุนชุมชนคลองลัดมะยมในรูปแบบของการให๎องค๑ความรู๎, งบประมาณ และการพาไปดูงาน
สาหรับ อุป สรรคที่ส าคัญในการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ กฏหมาย แม๎วํา
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะได๎มีการบัญญัติเรื่อง สิทธิชุมชน แตํหนํวยงานภาครัฐ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องไมํได๎มีการนาเอาไปปฏิบัติ หนํวยงานภาครัฐ และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํได๎มี กฏ
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ระเบียบที่เอื้อให๎ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได๎ เห็นได๎จากการที่ชุมชนทาเรื่องขอยืมวัสดุอุปกรณ๑ในสํวนที่เกิน
กาลังของชุมชน ไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง พบวําทางหนํว ยงานตํางๆไมํสามารถให๎การสนับสนุนได๎
เนื่องจากไมํได๎มีในข๎อบังคับ หรือกฏหมาย ทาให๎การพึ่งตนเองของชุม ชนในระยะแรกนั้นเป็นไปด๎วยความ
ยากลาบาก
อนึ่ง เพื่อให๎มองเห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม ผู๎วิจัยจึง
ได๎ประมวลและนาเสนอ ดังแผนภาพที่ 2 ตํอไปนี้
การพึ่งตนเองของชุมชน
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
อุปสรรคตํอการ
พึ่งตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.

ผู๎นาชุมชน
ทุนทางเทคโนโลยี
ทรัพยากร
การรวมกลุํม
ค.เชื่อมั่นในตนเองตํอ
คํานิยม ศาสนา
วัฒนธรรม และ
เอกลักษณ๑ของชุมชน

1. หนํวยงานภาครัฐ
2. หนํวยงานอื่นๆ
1. กฎหมาย

ภาพที่ 2: ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม
ข้อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน รัฐบาล องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ควรมีการออกข๎อบัญญัติหรือ
กฏหมายให๎สอดคล๎องกับเรื่อง สิทธิชุมชน ตามที่ได๎บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 เพื่อเอื้อให๎ชุมชนตํางๆสามารถพึ่งตนเองได๎
2. สาหรับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ควรดาเนินการกระจายอานาจให๎แกํสานักงาน
เขต เนื่ องจากกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ขนาดใหญํ การกระจายอานาจให๎แกํส านักงานเขตจะสํงผลให๎
กรุงเทพมหานครสามารถดาเนินการภารกิจตํางๆได๎อยํางทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ ทาให๎พอเห็นได๎วํา ผู๎นาชุมชนนั้นมีบทบาทที่สาคัญในการริเริ่ม
ดาเนินการ และสร๎างจิตสานึกตํอการพึ่งตนเองของชุมชน ผู๎นาชุมชนจึงนับได๎วําเป็นปัจจัยที่สาคัญอยําง
มาก ดังนั้นการศึกษาในโอกาสตํอไป จึงควรที่จะมีการศึกษากรณีภาวะผู๎นาชุมชนเป็น การเฉพาะ เพื่อเป็น
ประโยชน๑ตํอการพัฒนาการพึ่งตนเองของชุมชนตํอไปในอนาคต
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2. ในอนาคตชุมชนมีแผนที่จะดาเนินการตํอยอดโครงการการพึ่งตนเองที่มีอยูํของชุมชน และ
ขยายการพึ่งตนเองไปยังด๎านอื่นๆ ดังนั้นการศึกษาในโอกาสตํอไป จึงควรที่จะมีการศึกษาการพึ่งตนเอง
ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให๎เห็นพัฒนาการและภาพรวมการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมได๎ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
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การมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านหัวทุ่งในการป้องกันไฟป่า
Participation of the Youth in Forest Fire Prevention in Baan Hua Tung
นินนาท ดาวรัตนหงษ๑
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
E-mail: Nin_ninnart@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ ผู๎นาชุมชนบ๎านหัวทุํง ประธานเยาวชนบ๎านหัวทุํง และตัวแทนกลุํมเยาวชน ผู๎วิจัย
เก็บ รวบรวมข๎อมู ล โดยการสั มภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง รวมถึงศึก ษาเอกสารที่ เกี่ย วข๎องกับประเด็ น
ดังกลําวข๎างต๎น
ผลการวิจัยพบวํา เยาวชนบ๎านหัวทุํงมีการรวมกลุํมกันจัดตั้งเป็นกลุํมเยาวชน ในกระบวนการ
รวมกลุํม บ๎านหัวทุํงปลูกฝังจิตสานึกในการปกปูอง ดูแล และรักษาสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํในครอบครัว ผู๎นา
ชุมชน จนถึงโรงเรียน เยาวชนทากิจกรรมรํวมกับชุ มชน มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและกัน รวมถึง
ได๎รับการถํายทอดความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากผู๎นาชุมชนและผู๎สูงอายุ กระบวนการนี้ทาให๎เยาวชนมี
ความรู๎ สร๎างความตระหนักและมีจิตสานึกในการอนุรักษ๑ฟื้นฟูปุา นอกจากนี้เยาวชนสามารถถํายทอดองค๑
ความรู๎ให๎กับคนรุํนหลังใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน
คาสาคัญ : 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
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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

บทนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งดิน น้า ปุา เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต
ของมนุษย๑ เมื่อประชากรของประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว ยํอมมีความต๎องการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํางๆสูงขึ้น ปัจจุบันทรัพยากรเหลํานี้ถูกใช๎และถูกทาลายจนยากที่จะ
ฟื้นตัวได๎ทัน จึงเป็นเหตุให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมลงอยําง
รวดเร็ว
ไฟปุาถูกมองวําเป็นปัญหาสาคัญประการหนึ่งจากความคิดที่วํา ไฟปุาเกิดจากการกระทาของคน
หรื อ ชุ ม ชนท๎อ งถิ่ น ที่ อ ยูํ อ าศั ย และการใช๎ ป ระโยชน๑ จ ากปุา โดยขาดจิ ต ส านึ ก ในการดู แ ลปุ า ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล๎อม หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงให๎ความสาคัญกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาไฟปุาด๎วยแนวทางและรูปแบบที่หลากหลาย หนํวยงานภาครัฐสํวนหนึ่งได๎
รณรงค๑ให๎ความรู๎กับประชาชนให๎รํวมกันปูองกันไฟปุา แตํก็ไมํชํวยให๎ปัญหานี้ลดลง ในขณะที่ปัญหาหมอก
ควันกลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2545: 6-7)
การแก๎ไขปัญหาในภาครัฐไมํสามารถจัดการแก๎ไขได๎โดยลาพังโดยอาศัยบุคลากรเทํานั้น รัฐจึงต๎องเปิด
โอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา เนื่องจากประชาชนเป็นผู๎ที่รู๎ถึงสภาพปัญหาของ
ตนเองเป็นอยํางดี จึงถือได๎วําเป็นการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางตรงจุดและสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชนอยํางแท๎จริง (รัชฎาพร พิละกันธา, 2555: 1)
การมีสํวนรํวมนับเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาในทุกระดับตั้งแตํองค๑กรในชุมชนเล็กๆ องค๑กร
ชุมชนในชนบท องค๑กรชุมชนในบริษัทเอกชน จนถึงการพัฒนาประเทศที่ต๎องใช๎มติของภาคประชาชนใน
การจัดการและการแก๎ไขปัญหารํวมกัน กระบวนการมีสํวนรํวมกํอให๎เกิดพลังของทุกฝุายในการรํวมกันคิด
รํวมกันทา และรํวมกันรับผลตอบแทนจากการที่ได๎ทางานรํวมกัน ผลจากการรํวมคิด รํวมกันทา นาไปสูํ
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ (ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2548)
แนวทางหนึ่งในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ การทาให๎ “คน” มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกิด
ความตระหนัก และมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม เพราะมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม ตําง
ต๎องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การไมํทาลายปุาไม๎ แมํน้า และธรรมชาติ จะชํวยให๎ระบบนิเวศทาหน๎าที่ได๎อยําง
สมบูรณ๑ ในปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยูํของเยาวชนรุํนหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีตํางๆมากขึ้น จนทาให๎
เยาวชนไมํเห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นของตนเอง (มูลนิธิกองทุนไทย, 2556:
ออนไลน๑)
การสร๎างกระบวนการให๎เยาวชนในท๎องถิ่นหันมาอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน จึ งมี
ความสาคัญอยํางยิ่ง ทั้งกํอให๎เกิดเครือขํายเยาวชนในพื้นที่ที่จะลุกขึ้นมาแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น
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มีการจัดการดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ที่ผํานมาเยาวชนเป็น
กลุํมที่มีบทบาท และมีพลังในการรักษาสิ่งแวดล๎อมรํวมกับ ชุมชนได๎ดี เยาวชนในโรงเรียนและในชุมชน
รวมกลุํมกันทากิจกรรมดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อมเป็นจานวนมาก (มูลนิธิกองทุนไทย, 2556:
ออนไลน๑)
การมีสํวนรํวมของเยาวชนในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและทัศนคติของเยาวชน เยาวชนจึงสามารถเปลี่ยนอนาคตของสังคมให๎ มีพฤติกรรมความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้น (Ramchandra Acharya, 2556: ออนไลน๑) การสร๎างจิตสานึกให๎เยาวชนมีความสานึกรัก
ในบ๎านเกิด ถือเป็นรากฐานของสังคมและชุมชน ในการดูแล รักษาและหวงแหนธรรมชาติ เปรียบเสมือน
บันไดขั้นแรกของการสร๎ างความรู๎สึ กให๎เยาวชนรู๎สึกถึงพลังที่อยูํในตัว เอง รักษามรดกทางวัฒ นธรรม
ประเพณี สิ่งที่ดีงามที่อยูํในชุมชน กระบวนการนี้เป็นเครื่องมือที่สร๎างความกลมเกลียวในท๎องถิ่น พร๎อมทั้ง
การเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของตนเอง (อิสรภาพแหํงความคิดไทยโพสต๑ ,
2556: ออนไลน๑)
การอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน นอกจากจะชํวยให๎เกิดความยั่งยืนของธรรมชาติ
แล๎ว ยังเป็นการสร๎างจิตสานึกในการรักษ๑ท๎องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นอยํางมาก เยาวชนซึ่ง
กาลังเติบโตเป็นกาลังของสังคม จึงมีบทบาทสาคัญในการดูแลรักษาฟื้นฟู แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม และใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความยั่งยืนในอนาคต (มูลนิธิกองทุนไทย, 2556:
ออนไลน๑)
เยาวชนที่ได๎มีสํว นรํ วมในกิจ กรรมดูแลและฟื้นฟูสิ่ งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง มีการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู๎ผํานกิจกรรมที่หลากหลายรํวมกัน และสร๎างความตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล๎อม จะทาให๎
เกิดการหลํอหลอมให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และตระหนักตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อม พัฒนาทั้งในด๎านความรู๎
ความคิด และประสบการณ๑ คานึงถึงประโยชน๑ของสังคมสํวนรวมมากกวําประโยชน๑แหํงตน เป็นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา

ประโยชน์ของการวิจัย
ทราบถึงการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน
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ขอบเขตของการวิจัย
บทความนี้มีขอบเขตของการวิจัยเฉพาะบ๎านหัวทุํง หมูํที่ 14 ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งบทความนี้เป็นสํวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเครือขํายชุมชนใน
การปูองกันไฟปุา กรณีศึกษา บ๎านหัวทุํงและบ๎านปางแดงใน ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหมํ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู๎นาชุมชน

ครอบครัว

โรงเรียน
กระบวนการ
การสร๎าง
การมีสํวนรํวมของ
เยาวชนในการ
ปูองกันไฟปุา

ผู๎อาวุโส

ต๎นทุนของชุมชน
กระบวนการการสร๎างการมีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํงในการปูองกันไฟปุา โดยได๎รับการ
ปลูกฝังจิตสานึก สํงเสริมและสนับสนุน มาจากครอบครัว ผู๎นาชุมชน ผู๎อาวุโส และโรงเรียน รวมถึงต๎นทุน
ของชุมชน ได๎แกํ วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อของชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล




ผู๎นาชุมชนบ๎านหัวทุํง จานวน 1 คน
ประธานเยาวชนบ๎านหัวทุํง จานวน 1 คน
ตัวแทนกลุํมเยาวชน จานวน 4 คน

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ใช๎แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช๎เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง ในลักษณะการพูดคุยแบบไมํเป็น
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ทางการ โดยใช๎ คาถามแบบปลายเปิด มีการใช๎เครื่องมือในการชํวยเก็บรวบรวมข๎อมูล ไมํวําจะ
เป็น สมุดจดบันทึก
ปากกา เครื่องบันทึกเสียง
แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการสัมภาษณ๑เก็บข๎อมูลแตํละครั้ง จะเป็นข๎ อมูลภาคสนาม โดยจะติดตํอผํานทาง
ผู๎ใหญํบ๎าน
นัดหมายผู๎นาชุมชน และให๎ผู๎นาชุมชนนัดหมายกับเยาวชน ผู๎ศึกษาได๎นัดวัน
เวลา และสถานที่ที่ผู๎ให๎สัมภาษณ๑สะดวกมากที่สุด ในการเก็บข๎อมูลของผู๎ให๎ข๎อมูล จะใช๎การจด
บันทึกและเครื่อง
บันทึกเสียงเป็นเครื่องมือชํวยบันทึกในการสัมภาษณ๑

สรุปผลการวิจัย
บ๎านหัวทุํง ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ เป็นหมูํบ๎านประสบความสาเร็จใน
การควบคุมไฟปุา ได๎รับรางวัลชนะเลิศชุมชนมาตรฐาน หมูํบ๎านปลอดการเผา ที่ลุกขึ้นมาจัดการปุาชุมชน
และจัดการไฟปุา อันมีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากความแรงของไฟปุาที่มาจากบริเวณพื้นที่ใกล๎เคียง พื้นที่สูงเสี่ยง
ไฟ ชุมชนบ๎านหัวทุํง รํวมมือกันปูองกันไมํให๎เกิดไฟปุา ด๎วยจากสภาพปุาที่กาลังฟื้นตัวจากผืนปุาที่เคย
เป็นแหลํงสัมปทานปุาไม๎ ที่เริ่มเติบโตและสามารถใช๎ประโยชน๑ รวมทั้งเป็นพื้นที่แหลํงเรียนรู๎ แหลํงศึกษา
ธรรมชาติของชุมชน เยาวชน ให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน ชุมชนจึงต๎องปูองกันไฟ ไมํให๎ลุกลามเข๎ามาในเขต
พื้นที่ปุาที่ชุมชนชํวยกันดูแลรักษาไว๎ รวมถึงการอนุรักษ๑ธรรมชาติทั้ง ดิน น้า และปุาไม๎ (มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สานักประสานงานภาคเหนือตอนบน: ออนไลน๑)
การจัดการปุาชุมชนบ๎านหัวทุํง ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆเกิดขึ้นได๎ด๎วยแนวคิดผู๎นาในอดีตที่มีจิตสานึก
รักปุาและทรัพยากรธรรมชาติ ผํานสถานการณ๑ตํางๆทั้งการทาสัมปทานไม๎ การลักลอบตัดไม๎ การทาไรํ
เลื่อนลอยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่สํงผลตํอวิถีชีวิตของชาวบ๎าน แหลํ งน้าที่ชาวบ๎านเคยใช๎อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน และทาการเกษตรกลับเหือดแห๎ง คนต๎นน้ามีน้าใช๎บ๎างเล็กน๎อย ขณะที่คนปลายน้าไมํมี
น้าใช๎สอยเพราะน้าไมํเพียงพอ ทาให๎ผู๎ใหญํบ๎านในสมัยนั้น ได๎ประชุมกับชาวบ๎านเพื่อหาทางออกรํวมกัน
ชาวบ๎านเห็นรํวมกันวํา ชุมชนควรเคารพในกฎระเบียบรํวมกัน โดยอาศัยความเชื่อในเรื่องผีเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวบ๎าน ตามคติที่วําธรรมชาติทั้งดิน น้า ปุา มีผีปกปักษ๑รักษาดูแล สิงสถิตอยูํ หากมีการ
ใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติจึงต๎องบอกกลําวขอขมาผีเหลํานั้นให๎ชํวยดูแลรักษา (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน สานักประสานงานภาคเหนือตอนบน: ออนไลน๑)
ชุมชนบ๎านหัวทุํงมีสํวนรํวมในการทากิจกรรมรํวมกันด๎านการอนุรักษ๑และฟื้นฟูปุาชุมชน ชาวบ๎าน
ได๎รํวมกันทากิจกรรมอยํางตํอเนื่องเป็นประจาทุกปี เชํน ทาแนวกันไฟ ออกสารวจปุา รํวมกันปลูกปุา เพื่อ
ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรมในวันสาคัญตํางๆอยํางน๎อยปีละ 3-4 ครั้ง และมีการนาเอาภูมิปัญญาความเชื่อมา
จัดการในการดูแลปุาควบคูํไปกับกฎระเบียบ เชํน พิธีบวชปุา พิธีสืบชะตาปุา พิธีเลี้ยงผีขุนน้า (ต๎นน้า)
รวมไปถึงการจัดทาเส๎นทางศึกษาธรรมชาติในปุาชุมชน จัดทาปูายแสดงพรรณพืชพันธุ๑ไม๎ที่สาคัญ ซึ่งจัดให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สิ่งตํางๆในชุมชน (สานักงาน
สิ่งแวดล๎อมภาคที่ 1 (เชียงใหมํ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2555)
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การมีสํวนรํวมของเยาวชนในหมูํบ๎าน รํวมกับเด็กเล็ก ผู๎ใหญํ และผู๎สูงอายุ ล๎วนให๎ความรํวมมือ
กับโครงการและกิจกรรมทุกกิจกรรม ได๎แกํ การเข๎ารํวมประชุมหารือ กิจกรรมการแสดงต๎อนรับ กิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันสาคัญตํางๆ และ
กิจกรรมตามหน๎าที่พลเมืองที่ดี เชํน การเลือกตั้ง เป็นต๎น ทาให๎โครงการและกิจกรรมตํางๆขับเคลื่อนไปได๎
กิจกรรมที่กลุํมเยาวชนทาในชุมชน มีการจัดทากิจกรรมปลูกจิตสานึกรักชุมชนและชํวยเหลือสํงเสริม
เยาวชนในทุกด๎าน เชํน ด๎านกีฬา การศึกษา และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น โดยเฉพาะในด๎านสิ่งแวดล๎อม
กลุํมเยาวชนมีบทบาทในการทากิจกรรมเรียนรู๎และถํายทอดความรู๎และภูมิปัญญาตํางๆในท๎องถิ่น โดยมี
รุํนพี่เยาวชนเป็นแกนนาเยาวชนรุํนเล็ก รวมถึงกระชับความสัมพันธ๑ระหวํางพี่กับน๎อง รํวมมือทากิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ อาทิเชํน ปลูกปุา ทาแนวกันไฟ เข๎ารํวมพิธีกรรมความเชื่อสร๎ างจิตสานึกให๎เยาวชน
เป็นต๎น การเข๎ารํวมในกิจกรรมตํางๆ ทาให๎เยาวชนรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความสามัคคีในการ
รํวมกันทากิจกรรมในหมูํบ๎าน หรือรํวมกันแก๎ไขปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นในกลุํม
บทบาทหน๎าที่ของเยาวชนบ๎านหัวทุํง มีหน๎าที่แตกตํางกันตามชํวงกลุํมอายุ กลุํมเด็ กเล็ก อายุ
ประมาณ 1-11 ปี จะถูกปลูกฝังในเรื่องการรักษาปุาและสิ่งแวดล๎อมจากทั้งในครอบครัวและในโรงเรียน
ทางครอบครัวจะปลูกจิตสานึกให๎ลูกหลานอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยเฉพาะการรักษาปุา
เพราะอยูํรํวมกับปุามาตั้งแตํเกิด ต๎องพึ่งพาอาศัยปุา เมื่อในชุมชนมีกิจกรรมตํางๆ ทางพํอแมํผู๎ปกครองจะ
นาบุตรหลานไปเข๎ารํวมกิจกรรมทุกครั้ง ไมํวําจะเป็นเรื่องของการปลูกปุา พิธีกรรม ความเชื่อ การเลี้ยงผี
ขุนน้า การบวชปุา เป็นต๎น ทาให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ไปพร๎อมกับการทากิจกรรมตํางๆรํวมกับผู๎ใหญํ ถึงแม๎
เด็กเล็กจะทากิจกรรมอะไรไมํได๎มากนัก แตํสิ่งเหลํานี้จะซึมซับให๎เด็กเล็กเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
ทางด๎านโรงเรียนจะปลูกฝังเด็กเล็ก โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเข๎ากับกิจกรรมในการรักษาปุา
ยกตัวอยํางเชํน ในปุาชุมชนบ๎านหัวทุํง มีเส๎นทางการศึกษาเรียนรู๎ ทางโรงเรียนได๎นาเด็กอนุบาลมาทา
กิจ กรรมในปุ า สอนให๎ เ รี ย นรู๎ เรื่ อ งสมุ นไพร โดยบูร ณาการเข๎ ากับ วิช าศิล ปะ ให๎ เด็ก วาดรู ปสมุ นไพร
สมุนไพรชนิดนี้มีหน๎าที่ไว๎ทาอะไร ซึ่งกิจกรรมนี้จะทาให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ พร๎อมกับการจินตนาการ เป็น
ต๎น หรือเมื่อทางหมูํบ๎านจัดกิจกรรมขึ้น ผู๎ใหญํบ๎านจะประสานงานกับทางผู๎อานวยการโรงเรียนอนุบาล
เด็กเล็ก ให๎นาเด็กอนุบาลมาเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยทุกครั้ง
ทางด๎านกลุํมเยาวชน อายุประมาณ 12-18 ปี จะมีการรวมกลุํมกันกํอตั้งเป็นกลุํมเยาวชนบ๎านหัว
ทุํง จานวน 21 คน เพื่อให๎เยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ให๎กับชุมชนและครอบครัว เพื่อสร๎างความ
สามัคคี พัฒนาหมูํบ๎านและปลูกฝังให๎เยาวชนให๎มีความเสียสละ เพราะเด็กๆในหมูํบ๎านเริ่มเข๎าสูํวัยรุํน เริ่ม
ที่จะเที่ยวหรือติดเพื่อนมากขึ้น บางคนในหมูํบ๎านก็ไปเรียนในตัวเมืองบ๎าง ทาให๎เวลาวํางของเยาวชนไมํ
เกิดประโยชน๑ตํอหมูํบ๎านและครอบครัว กลุํมเด็กๆในหมูํบ๎านจึงได๎จั ดตั้งกลุํมเยาวชนขึ้นมา เพื่อรวมกลุํม
และสร๎างประโยชน๑ให๎แกํชุมชน วัตถุประสงค๑ของการสร๎างกลุํมเยาวชนบ๎านหัวทุํงนั้น เพื่อสร๎างความ
สามัคคีให๎เด็กๆในชุมชน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ปลูกฝังเยาวชนให๎มีความเสียสละ ปลูกฝังจิตสานึก
ประเพณี วัฒนธรรม ให๎เด็กในชุมชน เพื่อเกิดความเข๎มแข็งในชุมชน เยาวชนมีสํวนรํวมในชุมชน รวมถึง
เพื่อให๎เยาวชนหํางไกลจากยาเสพติด
การปลูกจิตสานึกในการปกปูอง ดูแล และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านหัวทุํงนั้น เริ่มตั้งแตํ
ครอบครัว ผู๎นาชุมชน ประชาชนในหมูํบ๎าน รวมไปถึงเยาวชน ให๎ตระหนักถึงความสาคั ญของการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อม สร๎างความรู๎สึกรับผิดชอบตํอปัญหาที่เกิดขึ้นระหวํางสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา รู๎จัก
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เสีย สละ รํ วมแรงรํ วมใจกันในการทาประโยชน๑ให๎กับชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะต๎องถูกสร๎างและ
ปลูกฝังจิตสานึกเพราะเยาวชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการทากิจกรรมและมีสํวนรํวมกับชุมชน
เยาวชนบ๎านหัวทุํงได๎รับการถํายทอดความรู๎ และภูมิปัญญา ทั้งจากผู๎นาชุมชน ผู๎อาวุโส รุํนพี่
เยาวชน โดยเฉพาะผู๎อาวุโสที่เผยแพรํความรู๎ ภูมิปัญญาให๎กับเยาวชน เพื่อที่เยาวชนจะได๎นาไปปรับใช๎ใน
อนาคต ผู๎อาวุโสจะคอยสอดแทรกความรู๎ตํางๆ ผํ านการประชุมในหมูํบ๎าน การทากิจกรรมในชุมชน
รวมถึงแหลํงเรียนรู๎เรื่องการจัดการปุาโดยชุมชน ที่สาคัญการเรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ด๎วยตนเอง ผํานการ
ทดลองการปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู๎จริง การชํวยเหลืองานเล็กๆน๎อยๆในชุมชน เป็นการกระตุ๎นให๎
เยาวชนเกิดความรัก ความรู๎สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน หันมาอนุรักษ๑ ดูแลสิ่งแวดล๎อมมาก
ขึ้น ผู๎นาชุมชนถํายทอดความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการปุาไม๎กระตุ๎นให๎เยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การทากิจกรรม โดยผํานการเรียนรู๎จากพิธีกรรมตํางๆ ปลูกฝังจิตสานึกแกํเด็กและเยาวชนในการดูแล
รักษาปุา ให๎เยาวชนรํวมทากิจกรรมกับคนในชุมชน สํงเสริมให๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกปุา กิจกรรมสารวจปุา
กิจกรรมทาแนวกันไฟ กิจกรรมในงานประเพณีตํางๆ ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณี
ที่ดีงามด๎วย ซึ่งผู๎นาชุมชนมองวํา เยาวชนจะเป็นผู๎สืบทอดเจตนารมณ๑และมีจิตสานึก ตระหนักที่ จะ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตํอไปในอนาคต
ความรํวมมือของกลุํมเยาวชนในการจัดและรํวมกิจกรรมตํางๆในชุมชน ทาให๎ชุมชนโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเยาวชน มีความรู๎และประสบการณ๑ในการอนุรักษ๑ฟื้นฟูปุา มีแหลํงเรียนรู๎เรื่องการจัดการปุาโดย
ชุมชน ถํายทอดความรู๎ ภูมิปั ญญาตํางๆสูํคนรุํนหลังทั้งด๎านทรัพยากรดิน น้า ปุา และอาหาร ปลู กฝั ง
เยาวชนในชุมชนรู๎สึกรักและหวงแหน สํงผลให๎ในอนาคต เยาวชนสามารถนาความรู๎ความสามารถมา
บริหารจัดการทรัพยากรชุมชนได๎อยํางยั่งยืนสืบไป ซึ่งที่ผํานมาทางชุมชนได๎ต๎อนรับนักเรียน นักศึกษา
นักวิจัย และนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางประเทศ เพื่อถํายทอดความรู๎ด๎านการจัดการทรัพยากรปุา
อยํางยั่งยืน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
การมีสํ วนรํว มของเยาวชนบ๎านหัว ทุํง ในการปูองกันไฟปุา เมื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัยกับ
แนวคิดการมีสํวนรํวมของ Cohen and Uphoff (1977) โดยได๎จาแนกขั้นตอนการมีสํวนรํวมแบํง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ประกอบด๎วยการริเริ่มการตัดสินใจ ดาเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีสํวนรํวมในการดาเนินงาน ประกอบด๎วย การสนับสนุนด๎าน
ทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความชํวยเหลือ 3) การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ ประกอบด๎วย
ผลประโยชน๑ทางวัตถุ ผลประโยชน๑ทางด๎านสังคมและสํวนบุคคล 4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผล เป็น
การควบคุม ตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสํวนรํวม
จากผลการศึกษา เยาวชนบ๎านหัวทุํงไมํได๎ มีสํวนรํวมครบทั้ง4ขั้นตอน ทั้งนี้เยาวชนมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจที่จะเข๎ารํวมในกลุํมเยาวชน รํวมกันคิด วางแผน ตัดสินใจในที่ประชุม ได๎รํวมเก็บข๎อมูลในการ
ทาวิจัยรํวมกับชุมชน เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ๑ซึ่งกันและกัน
ภายในกลุํมและใช๎ทรัพยากรในชุมชนรวมถึงเทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑ ได๎ฝึกทักษะในการทางานรํวมกับ
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ผู๎อื่น เพื่อที่จ ะได๎น าไปปรั บใช๎ในอนาคต ซึ่งการเข๎ารํวมกลุํมเยาวชนจะต๎องมาจากจิตอาสา รู๎จักการ
เสียสละเพื่อสํวนรวมมากกวําผลประโยชน๑สํวนตน และได๎รับการปลูกฝังในการรักษาสิ่งแวดล๎อม ทาให๎
เยาวชน เกิดความภาคภูมิใจที่ได๎ทาประโยชน๑ให๎กับชุมชนของตนเอง และผลักดันหมูํบ๎านให๎ขับเคลื่อน
พัฒนาไปข๎างหน๎า ผลการวิจัยข๎างต๎นยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ ธนัญชัย (2551) ที่ได๎ศึกษา
การมีสํวนรํวมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติแมํน้าสาร อาเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน พบวํา การเน๎ น กระบวนการในการจัดกิจกรรมให๎ เยาวชนได๎มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู๎ รวมทั้ ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการทากิจกรรม เพื่อให๎เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากขึ้น
และจากความรํวมมือกันของเยาวชนในพื้นที่ทาให๎เกิดกิจกรรมที่ชํวยกระตุ๎นแนวคิดเรื่องการมีสํวนรํวม
ของชุ มชน การวางแผนในการทากิ จ กรรม การดาเนินกิ จกรรมตามแผนที่ ว างไว๎ การวิเคราะห๑ และ
สังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการดาเนินกิจกรรม การแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การคืนข๎อมูลสูํชุมชน ตลอดจน
แนวคิดการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติแมํน้าสาร สิ่งเหลํานี้ เป็นกระบวนการที่พยายามสอดแทรกให๎
เยาวชนได๎คิด ตระหนัก และมีความเข๎าใจถึงกระบวนการดังกลําว
การรวมกลุํมของเยาวชนบ๎านหัวทุํง รวมถึงกลุํมเด็กเล็กที่ถูกปลูกฝัง และปลูกจิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมในชุมชน โดยเฉพาะปุา ที่อยูํรํวมกับชุมชนหัวทุํงตั้ งแตํเกิด เยาวชน
ได๎รับการปลูกฝังตั้งแตํในครอบครัวไปจนถึงในชุมชนและโรงเรียน เยาวชนมีสํวนรํวมในการทากิจกรรม
ด๎านตํางๆรํวมกับชุมชน ทาให๎เยาวชนได๎สั่งสมความรู๎ ประสบการณ๑ตํางๆทั้งในด๎านการอนุรักษ๑ ดูแล
ปกปูอง และแก๎ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของตนเอง เยาวชนได๎เรียนรู๎ที่
จะถํายทอดประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความรู๎ของตนเองรํวมกับผู๎อื่น สามารถที่จะถํายทอดประสบการณ๑
ให๎ กับ เยาวชนรุํ น ตํอไปให๎ ใช๎ป ระโยชน๑ จากทรัพยากรสิ่ งแวดล๎ อมในชุมชนให๎ เกิดความยั่งยืน จากผล
การศึกษาข๎างต๎นสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ อรดาวัลย๑ ธนาวุฒิ (2555) ศึกษาเรื่องบทบาทของผู๎นา
ชุมชนในกระบวนการเรียนรู๎การจัดการปุาชุมชนบ๎านหัวทุํง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา การ
ถํายทอดความรู๎ผํานการเลําเรื่อง การจัดเวที แลกเปลี่ยนรู๎ ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ปฏิบัติการแบบมีสํวน
รํวม ซึ่งความรู๎ที่เกิดขึ้นในตัวเยาวชน จึงเป็นความรู๎ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและสามารถ
นาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ การปลูกฝังความรู๎ให๎หยั่งรากลึกลงไปเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตนั้น
ทาให๎เยาวชนเกิดจิตสานึก ความตระหนักเจตคติ ทักษะและแรงจูงใจในการมีจิตสานึกรํวมที่จะอนุ รักษ๑
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํอไปในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล๎องกับบทความของ Unicef
(2556) กลําววํา เยาวชนเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน เยาวชนที่ได๎รับการศึกษาที่ดีเป็นรากฐานของ
สั ง คมที่ เ จริ ญ รุํ ง เรื อ ง มี ค วามเทํ า เที ย มกั น ทางสั ง คม การเจริ ญ เติ บ โตอยํ า ง ยั่ ง ยื น และการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เยาวชนที่มีการศึกษา ทักษะ เป็นผู๎ที่มีประสิทธิภาพในการแก๎ไขปัญหา
และเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก การให๎เยาวชนมีสํวนรํวม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของ
เยาวชน ทาให๎เยาวชนตระหนักถึงปัญหา และเป็นสํวนหนึ่งในการแก๎ไ ขปัญหา สามารถนาไปสูํการแก๎ไข
ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสม การสร๎างความตระหนักถึงปัญหาที่มีความสาคัญทั้งจากทางโรงเรียน ชุมชน
ครอบครัว เพื่อสร๎างทักษะชีวิตและความเชื่อมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู๎นาที่ดีใน
อนาคต
การนาเสนอการออกแบบการมีสํวนรํวมของ พจนา พิชิตปัจจา (2557) สรุปมิติการเข๎ามามีสํวน
รํวมไว๎ 3 มิติ ได๎แกํ มิติที่ 1 พิจารณาบุคคลที่เข๎ามามีสํวนรํวม (Who) การเลือกคนในการเข๎ามามีสํวนรํวม
โดยแบํงระดับของคนที่เข๎ามามีสํวนรํวมออกเป็น 8 ระดับ ซึ่งการเข๎ามามีสํวนรํวมของเยาวชนบ๎านหัวทุํง
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อยูํในระดับ ที่ 1 คือ Self-selected เป็นการเปิดกว๎างสาหรับคนที่อยากเข๎ามามีสํวนรํวมและได๎รับการ
คัดเลือกโดยไมํได๎มีการกาหนดเกณฑ๑หรือคุณสมบัติไว๎ จากผลการศึกษา เยาวชนบ๎านหัวทุํงมีการรวมกลุํม
กันกํอตั้งเป็นกลุํมเยาวชนบ๎านหัวทุํง เพื่อใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ โดยไมํมีการตั้งเกณฑ๑ในการรับสมัคร
เยาวชนที่ต๎องการ เข๎ารํวม อีกทั้งไมํได๎จากัดจานวนสมาชิกและไมํได๎จากัดคุณสมบัติ การเข๎ารํวมกลุํม
เกิดจากความสมัครใจของเยาวชนเอง สํวนหนึ่งมาจากการเห็นเพื่อนมาเข๎ารํวม ตนเองจึงรู๎สึกอยากมีสํวน
รํวมบ๎าง นอกจากนี้ การเข๎ามามีสํวนรํวมของเยาวชนกับกิจกรรมในชุมชน ทางผู๎นาชุมชนเปิดกว๎างและ
สนับสนุนให๎เยาวชนและทุกคนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ
ทิพากร ชีวสกุลยง (2555) พบวํา การมีสํวนรํวมของนักเรียนแกนนาในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนอยูํในระดับมากที่สุด สํวนนักเรียนสมาชิกมีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนอยูํในระดับมาก นักเรียนมีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือสนับสนุนกิจกรรมตํางๆเพื่อ
ปูองกันและแก๎ไขปั ญหายาเสพติดในระดับมาก เชํน การเป็นแกนนานักเรียน การเป็นสมาชิก สํ ว น
บทบาทและการมีสํวนรํวมของนักเรียนแกนนา มีลักษณะของการมีสํวนรํวมแบบจิตอาสาและใจรัก
มิติที่2 พิจารณาถึงการติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคลที่จะต๎องตัดสินใจรํวมกัน (How) ซึ่ง พจนา
พิชิตปัจจา (2557) ได๎แบํงออกเป็น 6 ชํองทาง จากผลการศึกษาเยาวชนบ๎านหัวทุํงมีการติดตํอสื่อสาร
ระหวํางบุคคลที่จะต๎องตัดสินใจรํวมกัน ไมํวําจะเป็น ติดตํอสื่อสารภายในกลุํมเยาวชน เยาวชนกับผู๎นา
ชุมชน และผู๎อาวุโส ในชํองทางการติดตํอสื่อสารภายในกลุํมเยาวชน มีชํองทางแบบ deliberate and
negotiate เข๎ามาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตํอรอง เพื่อให๎เกิดเป็นรูปธรรมในการดาเนินงาน จาก
ผลการศึกษา เยาวชนบ๎านหัวทุํงสามารถแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็นระหวํางกันภายในกลุํม ประธาน
เยาวชนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุํม แล๎วให๎สมาชิกทุกคนออกเสียงเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดใน
เรื่องนั้นๆ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ จักริน ยุทธวราชัย (2554) พบวํา รูปแบบการติดตํอสื่อสารของ
หัวหน๎าไปรษณีย๑จะพยายามสื่อสารโดยกระตุ๎นให๎พนักงานเกิดความคิด ความริเริ่มในการทางาน หัวหน๎า
ไปรษณีย๑ยินดีให๎พนักงานไปรษณีย๑เสนอความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ
สํวนชํองทางการติดตํอสื่อสารระหวํางเยาวชนกับผู๎นาชุมชนและผู๎อาวุโส มีชํองทางแบบ listen
as inspector เข๎ามาในฐานะผู๎ฟังเพื่อตรวจสอบผลที่จะกระทบตํอตนเอง เยาวชนบ๎านหัวทุํงจะมีการเข๎า
มามีสํ วนรํว มในกิจกรรมรํว มกับคนในชุมชน เข๎ามาเรียนรู๎ ได๎รับการถํายทอดภูมิปัญญาจากผู๎อาวุโ ส
เพื่อให๎เยาวชนเกิดการเรียนรู๎ มีจิตสานึกด๎วยตนเอง เกิดความรัก ความรู๎สึกหวงแหนที่จะปกปูองปุาของ
ชุมชน สอดคล๎องกับการศึกษาของ วรพจน๑ พุํมตระกูล (2541) พบวํา การถํายทอดองค๑ความรู๎ของชุมชน
มี 2 ระดับ คือ ครอบครัวและระดับชุมชน ในระดับครอบครัวจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการดาเนินชีวิต จาก
การปฏิบัติจริงและสังเกตในชีวิตประจาวัน สํวนระดับชุมชน จะถํายทอดองค๑ความรู๎ผํานพิธีกรรม ความ
เชื่อ กฎเกณฑ๑ จากผู๎ อาวุโ สเพื่อ สื บ สานชีวิ ตและวัฒ นธรรมในชุมชน รู ปแบบของการจัดการเพื่อมุํ ง
ตอบสนองชุมชนภายใต๎ความเชื่อทางจารีตและวิถีการผลิตทางการเกษตร
สํ ว นในมิ ติ ที่ 3 การพิจ ารณาความเชื่ อมโยงระหวํ า งการตํ อรองของคนในภาคสํ ว นตํา งๆใน
นโยบายหรือการกระทาที่เกิดขึ้น (How) มุงํ เน๎นการพิจารณาในประเด็นของอานาจ (power) และอานาจ
หน๎าที่ (authority) แบํงระดับของอานาจออกเป็น 5 ระดับ จากผลการศึกษา อานาจหน๎าที่ของเยาวชน
บ๎านหัวทุํงอยูํในระดับ personal benefit เป็นการพิจารณาบนฐานของการผลประโยชน๑สํวนตนเป็นหลัก
ทั้งนี้เยาวชนบ๎านหัวทุํงไมํได๎มีอานาจหน๎าที่ตํอรองในภาคสํวนตํางๆมากนัก เยาวชนมีบทบาทและอานาจ
หน๎าที่จัดการภายในกลุํมเยาวชนเอง สํวนในชุมชน เยาวชนมีการเข๎ารํวมรับฟัง แสดงความคิดเห็นในที่
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ประชุ ม ของกิ จ กรรมในหมูํ บ๎ า น ซึ่ ง หั ว ข๎ อ การประชุ ม เป็ น เรื่ อ งที่ เ ยาวชนสามารถเข๎ า รํ ว มประชุ ม ได๎
สอดคล๎ องกับ ผลการศึกษาของ อรอนงค๑ ธรรมกุล (2539) และพลเกต อินตา (2547) พบวํา ใน
ขั้นตอนการมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑อยูํในระดับมาก ผู๎ที่คิดวําเป็นปัญหาสาหรับตนเองและ
จาเป็นต๎องแก๎ไขเทํานั้นจึงจะเข๎ามามีสํวนรํวม ต๎องมีอิสรภาพที่จะมีสํวนรํวม สามารถมีสํวนรํวมและเต็มใจ
ที่จะมีสํวนรํวม
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
การรวมตัวกันของกลุํมเยาวชน ทาให๎เกิดศักยภาพและพลังที่จะทาประโยชน๑ให๎กับชุมชนหรือ
ท๎องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูํ เพราะเยาวชนเป็นกลุํมคนที่จะเป็นผู๎อยูํในชุมชน และเป็นผู๎บริหารจัดการชุมชน
นั้นๆตํอไปเมื่อเป็นผู๎ใหญํ การรวมกลุํมของเยาวชนในการทางาน หรือพัฒนาชุมชน จึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญํ
และนําให๎การสนับสนุนอยํางยิ่ง บทบาทของเยาวชนเหลํานี้ ไมํเพียงสํงผลตํอชุมชนเทํานั้น แตํยังเป็นการ
ชํวยให๎สังคมและประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น หากหมูํบ๎านหรือหนํวยงานอื่นที่ได๎ศึกษาข๎อมูล นาไป
ปรับใช๎และพัฒนาหมูํบ๎านรวมถึงทรัพยากรในชุมชนของตนเองให๎เกิดความยั่งยืนในอนาคต และหาก
เยาวชนกลุํมนี้ได๎รับการเรียนรู๎ ศึกษาอบรมเพิ่มเติม ให๎การศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทา
ให๎เยาวชนสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล๎อม ประกอบกับได๎รับการสนับสนุนสํ งเสริมจากหนํวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จะทาให๎เยาวชนเกิดการพัฒนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งตํอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการปูองกัน
ไฟปุาในพื้นที่อื่น ที่มีความหลากหลายทางด๎านเชื้อชาติ ภาษา และประเพณี เนื่องจากวิธีการปูองกันไฟปุา
ในแตํล ะพื้นที่ยํ อมแตกตํางกัน ไปตามวิถีชีวิต สภาพชุมชน การประกอบอาชีพ ตลอดจนลั กษณะภูมิ
ประเทศ ที่อยูํอาศัย

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

-

476

-

เอกสารอ้างอิง
จั กริ น ยุ ทธวราชัย . (2554). ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารของหัวหน้า ที่ทาการ
ไปรษณีย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ของที่ทาการไปรษณีย์ใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . วิ ท ยานิ พ นธ๑ รั ฐ ประศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย .
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ณัฐวุฒิ ธนัญชัย. (2551). การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น้า
สาร อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน . วิทยานิพนธ๑วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาสํงเสริม
การเกษตร. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ทิพากร ชีวสกุลยง. (2555). การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพติดใน
โรงเรี ย นธี ร กานท์ อ าเภอบ้ า นโฮ่ ง จั ง หวั ด ล าพู น . การค๎ น คว๎ า แบบอิ ส ระรั ฐ ประศาสตร
มหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ. (2548). กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ:
โครงการเสริมสร๎างการเรียนรู๎เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.).
พจนา พิชิตปัจจา. (2557). เอกสารประกอบคาสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์, 1-3.
พลเกต อินตา. (2547). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก: ศึกษา
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ในเขต อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ .
การค๎นคว๎าแบบอิสระรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ไพรั ต น๑ เตชะริ น ทร๑ . (2531). การพั ฒ นาชนบทแบบผสมผสานส าหรั บ ประเทศไทย. กรุ ง เทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
มูลนิธิกองทุนไทย. (2556). โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเยาวชน. วันที่ค๎นข๎อมูล
12 ธันวาคม 2556, จาก มูลนิธิกองทุนไทย เว็บไซต๑: http://tff.or.th/index.php?page=efyd
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน . (2555). บ้านหัวทุ่งจากป่าชุมชนสู่การจัดการไฟป่าแบบมีส่วนร่วม.วันที่
ค๎น ข๎ อ มู ล 28 สิ ง หาคม 2555, จาก ส านั ก ประสานงานภาคเหนื อ ตอนบน เว็ บ ไซต๑ :
http://www.tunkwan.com/index.php/2012-04-02-08-14-30/2012-04-02-08-1728/97-2012-04-02-08-28-40/159-2012-04-03-05-33-11
เยาวชน. (2556). พลังสีเขียว Green Generation เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม. วันที่ค๎นข๎อมูล
10
ธั น วาคม 2556,
จาก อิ ส รภาพแหํ ง ความคิ ด ไทยโพสต๑ เว็ บ ไซต๑ :
http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/200413/72394

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

-

477

-

รัชฎาพร พิละกันธา. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในตาบลหนอง
แฝก อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ๑รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
วรพจน๑ พุํมตระกูล. (2541). การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ . วิทยานิพนธ๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
สิริพันธุ๑ อมรพันธุ๑บดีกุล . (2544). ศักยภาพของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน กรณีศึกษา
กลุ่มเยาวชนฮักแม่จริน อาเภอจริน จังหวัดน่าน. การค๎นคว๎าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการจัดการมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
สานักงานสิ่งแวดล๎ อมภาคที่ 1 (เชียงใหมํ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม. (2555).
“เอกสารประกอบเกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชนในการจัดการมลพิษหมอกควันและการเผา
ในที่โล่งชุมชนมาตรฐานหมู่บ้านการเผา”.
อรดาวัลย๑ ธนาวุฒิ. (2555). บทบาทของผู้นาชุมชนในกระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนบ้านหัว
ทุ่ ง อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . วิ ท ยานิ พ นธ๑ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
อรอนงค๑ ธรรมกุล. (2539). การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่ น. วิทยานิพนธ๑
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต . ส า ข า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย .
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
อัจฉรา รักยุติธรรม. (2545). คนอยู่ป่า 1 ความรู้ ความจริง การจัดการไฟป่า . (พิมพ๑ครั้งที่ 1).เชียงใหมํ:
นพบุรีการพิมพ๑.
ThaiNGO. (2553). สานึกรักบ้านเกิดกับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน.วันที่ค๎นข๎อมูล
1 2 ธั น ว า ค ม 2 5 5 6 , จ า ก มู ล นิ ธิ ก อ ง ทุ น ไ ท ย เ ว็ บ ไ ซ ต๑ :
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1419
สั มภาษณ๑ ตัว แทนเยาวชน บ๎ านหั ว ทุํง หมูํที่ 14 ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ ,
7 กันยายน 2556.
สั ม ภาษณ๑ ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น บ๎ า นหั ว ทุํ ง หมูํ ที่ 14 ต าบลเชี ย งดาว อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ ,
31 สิงหาคม2556.
Cohen, J. and N.T. Uphoff. (1977). Rural Development Participation. Ithaca: Cornell
University.

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

-

478

-

UNICEF. (2013). Sustainable Development Starts and Ends with Safe, Healthy and
Well-educated Children. Retrieved January 21, 2014, from Unicef Web site:
http://www.unicef.org/ceecis/Sustainable_Development_post_2015.pdf

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

-

479

-

The Thailand 2nd International
Conference on
Public Administration

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

LEADERSHIP IN THE PUBLIC SECTOR: EXAMINING WOMEN
AND MINORITY GROUPS IN THE MALAYSIAN CIVIL SERVICE

Associate Prof. Dr Ahmad Martadha Mohamed1
School Of Government,
College Of Law, Government, And International Studies
Universiti Utara Malaysia
martadha@uum.edu.my

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 subnational 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
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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 democraticallyelected 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
Malay
390
14.1
850
Chinese
366
13.2
987
Indians
191
7.0
462
Other
127
4.6
194
Total
2761
100.0
2902
Source: Robert O. Tilman. 1964. Bureaucratic Transition in Malaya.
University Press: London, p. 70

%
14.1
29.3
34.0
15.9
6.7
100.0
Cambridge

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 system3 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, 19691972
Grade

Malays
No.

%

Non-Malays

Total

No.

No.

%

%

Managerial
and 1228
41.7
1718
58.3
2946
100
Professional
Executive
1602
62.2
973
37.8
2575
100
Technical
and 18048
87.0
2697
13.0
20745
100
Clerical
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 nonMalays 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
MCS8
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
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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 population10, 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
Division A
Division B
Division C
Division D
Total
Source: Government
Printing Office

1968
1987
244 (1.1%)
19,032 (8.9%)
748 (3.2%)
15,066 (7.0%)
15,804 (68.5%)
104,153 (48.5)
6,268 (27.2%)
76,563 (35.6%)
23,064 (100%)
214,814 (100%)
of Malaysia. 1988. Federal Staff List. Kuala

Growth Rate
22.9%
15.8%
9.9%
13.2%
Lumpur: Government

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 Total Number of %
in
the
MCS MCS Officers
(Malays, Chinese,
Indians, and others)
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 nonMalay 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 nonMalay 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
Malays

15

Public
Works
0

Chinese

1

24

59

30

53

227

0

86

15

0

214

Indians
and Others 0

Medicine

MCS

Medicine

105

Public
Works
47

1

71

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
1986
1987
1988
1989
1990
Division
Group A
244
19032
19962
21367
22965
Group B
748
15066
15475
16551
17805
Group C
15804
104153
105551
109366
113686
Group D
6268
76563
7097
76766
75329
Total
23064
214814
218084
223050
229785
Source: Government of Malaysia. 1992. Federal Staff List. Kuala Lumpur:
Printing Office

1991
25050
23461
11596
74708
238415
Government

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
14

In the 2000 National Census, there were 11.42 million women while 11.85 million were men.
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
(Top
Levels)

Post Women
in
top
Four decision-making level
in the Federal Civil
Service
Number

Chief Secretary 0
to
the
Government
Superscale
Levels (A,
and C)15

21

Women
in
top
decision-making
level in the State
Civil Service

Women
in
top
decision-making
level in the Local
Government

Percentage Number
of women
appointed
to
that
level
0
0

Percentage Number
of women
appointed
to
that
level
0
0

Percentage
of women
appointed
to
that
level
0

10.9

0

0

0

0

50.0

517

15.6

135

22.7

B,

Professional and 30965
Management16

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 coworkers 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 governance17 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).
The Second Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference on Asia Governance 2014

-

502

-

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 policymaking 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

(2) Meetings for
Rehabilitation
Supporters

・ Holding meetings for Rehabilitation Supporters to share

(3) Support of
building the
network for local
rehabilitation

・ Holding meetings to building the network of

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
their experiences in the rehabilitation of communities

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 ・ Establishing “Chuetsu Civil Academy for Safe and
residents for disaster
Secure Society”
prevention
・ 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
・ Holdings meetings for international students
international exchange ・ Organizing foreign students studying in Japan
on disaster
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
Fukushima Prefecture（10）

3

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
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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 manmade 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
1
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styles of politicians and/or administrators have changed and the underlying politicoadministrative 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

2

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 &
Accountability

Rule of
Law

Regulatory
Quality

Singapore
Hong Kong
Japan
South Korea
Taiwan
Malaysia
Brunei D.
Thailand
Bhutan
China
Philippines
India
Sri Lanka
Vietnam
Maldives
Indonesia
Mongolia

97.13
93.30
91.87
70.33
73.68
65.55
72.25
46.89
77.51
39.23
33.49
34.93
51.67
35.41
40.67
28.71
37.80

54.03
66.82
83.41
69.67
72.04
37.91
33.18
37.44
38.86
4.74
47.87
58.29
29.86
9.48
32.23
51.18
50.71

95.73
90.52
87.20
79.62
82.94
65.98
73.46
50.24
59.24
38.86
36.49
52.61
52.13
37.91
38.39
34.12
44.55

100
99.52
83.73
77.03
86.12
69.86
84.69
57.89
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11.96
43.54
51.67
33.97
48.33
27.27
39.71
43.06
46.41

Political
Stability &
Absence of
Violence
96.68
79.62
78.20
51.66
73.93
44.55
76.78
12.80
72.51
28.44
14.69
11.85
22.75
55.92
36.97
27.49
61.14

Government
Effectiveness
99.52
97.13
88.52
84.21
83.73
80.38
75.12
60.77
67.46
55.98
57.89
47.37
45.93
44.50
48.33
44.02
30.62

Bangladesh
Cambodia
Nepal
Lao PDR
Timor-Leste
Pakistan
Myanmar
Afghanistan
North Korea

21.05
14.35
23.44
14.83
17.22
13.88
11.48
1.91
2.87

34.12
19.43
27.96
5.21
52.13
23.70
4.27
10.90
0.95

19.43
17.06
26.54
23.22
9.95
18.96
6.16
0.47
9.00

19.62
39.23
22.97
22.01
15.79
24.88
1.91
11.00
0.00

9.0
40.76
8.53
47.39
37.44
0.95
18.01
1.90
42.18

22.49
22.01
16.75
21.05
11.96
23.44
3.83
6.70
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 massmobilization 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 “secondbest 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

15

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, FraserMoleketi 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
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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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คาสั่งที่ 01 /2556
เรื่อง คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557
เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557
เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อยและมีป ระสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัด งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ โดยมีองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
1. ที่ปรึกษา
1.1 องค์ประกอบ
(1) ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
(2) ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
2. คณะกรรมการจัดงานเสวนา
2.1 องค์ประกอบ
(1) ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.สีดา สอนศรี
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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 อานาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายและวางแผนการจัดเสวนา
(2) กาหนดองค์ประกอบสาคัญของการจัดประชุม
(3) ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาให้คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการอานวยการ
3.1 องค์ประกอบ
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
(3) รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
(9) ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร
(10) ดร.จักรี ไชยพินิจ
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3.2 อานาจหน้าที่
(1) กาหนดแนวปฏิบัติการจัดเสวนา
(2) ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการจัดเสวนา
4. คณะกรรมการวิชาการ
4.1 องค์ประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.2 อานาจหน้าที่
(1) สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้อ่านประเมินผลงาน (peer reviewer)
(2) จัดเวลาและสถานที่สาหรับการนาเสนอบทความ
(3) จัดประธานและเลขานุการประจาห้องเสนอบทความ
(4) จัดเรียงบทความและรูปเล่มรายงานจากการประชุม
(5) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
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 อานาจหน้าที่
(1) จัดทาโปสเตอร์ ป้าย สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เพื่อการเผยแพร่
(2) บันทึกภาพงานและกิจกรรมของงาน
(3) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ)
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

คาสั่งที่ 02 /2556
เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Reviewers)
เพื่อการประชุมงานวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557
____________________________
ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ประจาปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 หัวข้อ “Governance in Asia” ณ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะมีการนาเสนอผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา อาจารย์และ
นักวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึง
แต่งตั้งผู้ทรางคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Reviewers) เพื่อพิจารณาผลงานดังกล่าว กังมีรายนาม
ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา
ศาสตราจารย์ ดร. เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ วงษ์บูรณาวาทย์
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ กังสนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพิทย์ มีมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
พันตารวจเอก รองศาสตราจารย์ ดร.นพรุจ ศักดิศ์ ิริ
รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี
รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ สโรบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ศิริพันธุ์

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณากลั่นกรองบทความวิชากาในการประชุม
ครั้งนี้เสร็จสิ้น
สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ)
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

